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SEÇÃO I

Ata da 190ª Sessão, Extraordinária, Matutina,  
em 13 de agosto de 2008

Presidência dos Srs. Arlindo Chinaglia,  
Presidente Nárcio Rodrigues, 1º Vice-Presidente

ÀS 9 HORAS COMPARECEM À CASA 
OS SRS.:

Narcio Rodrigues
Inocêncio Oliveira
Osmar Serraglio
Manato
Arnon Bezerra
Partido Bloco

RORAIMA

Edio Lopes PMDB PmdbPtc
Presentes Roraima: 1

AMAPÁ

Sebastião Bala Rocha PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Presentes Amapá: 1

PARÁ

Gerson Peres PP
Zequinha Marinho PMDB PmdbPtc
Presentes Pará: 2

RONDÔNIA

Eduardo Valverde PT
Presentes Rondônia: 1

MARANHÃO

Carlos Brandão PSDB
Pedro Fernandes PTB
Presentes Maranhão: 2

CEARÁ

José Airton Cirilo PT
José Guimarães PT
José Linhares PP
Marcelo Teixeira PR
Pastor Pedro Ribeiro PMDB PmdbPtc
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Vicente Arruda PR
Presentes Ceará: 7

PIAUÍ

Júlio Cesar DEM
Marcelo Castro PMDB PmdbPtc
Presentes Piauí: 2

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado DEM
Presentes Rio Grande do Norte: 1

PARAÍBA

Luiz Couto PT
Presentes Paraíba: 1

PERNAMBUCO

Fernando Ferro PT
Pedro Eugênio PT
Raul Henry PMDB PmdbPtc
Presentes Pernambuco: 3

BAHIA

Guilherme Menezes PT
Nelson Pellegrino PT
Walter Pinheiro PT
Zezéu Ribeiro PT
Presentes Bahia: 4

MINAS GERAIS

Mário Heringer PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Miguel Martini PHS
Presentes Minas Gerais: 2

RIO DE JANEIRO

Chico Alencar PSOL
Geraldo Pudim PMDB PmdbPtc
Jair Bolsonaro PP
Nelson Bornier PMDB PmdbPtc
Presentes Rio de Janeiro: 4

SÃO PAULO

Antonio Carlos Mendes Thame PSDB
Beto Mansur PP
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Edson Aparecido PSDB
José Genoíno PT
Presentes São Paulo: 4

MATO GROSSO

Eduardo Moura PPS
Eliene Lima PP
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
Luiz Carlos Hauly PSDB
Ricardo Barros PP
Presentes Paraná: 4

SANTA CATARINA

Celso Maldaner PMDB PmdbPtc
Nelson Goetten PR
Valdir Colatto PMDB PmdbPtc
Zonta PP
Presentes Santa Catarina: 4

RIO GRANDE DO SUL

José Otávio Germano PP
Paulo Pimenta PT
Presentes Rio Grande do Sul: 2

I – ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – A lista 
de presença registra na Casa o comparecimento de 54 
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. JAIR BOLSONARO, servindo como 2º 
Secretário, procede à leitura da ata da sessão antece-
dente, a qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Passa-
se à leitura do expediente.

O SR. JAIR BOLSONARO, servindo como 1º 
Secretário, procede à leitura do seguinte

III – EXPEDIENTE

AVISO N° 63, DE 2008 
(Do Banco Central do Brasil)

Encaminha, ao Congresso Nacional, 
o demonstrativo das emissões do Real, 
referente ao segundo trimestre de 2008, as 
razões delas determinantes e a posição das 
reservas internacionais a elas vinculadas, 
bem como o relatório da execução da pro-
gramação monetária..

Às Comissões de Desenvolvimento Econômico, 
Indústria e Comércio, e de Finanças e Tributação, 
ambas para conhecimento.

Aviso n° 63 /2008-BCB-Presi

Brasília, 31 de julho de 2008

A Sua Excelência o Senhor
Arlindo Chinaglia 
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Demonstrativo das emissões do Real

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto na Lei n° 9.069, de 

29 de junho de 1995, que estabeleceu as condições 
para emissão do Real, a fórmula de apuração das emis-
sões realizadas e as bases para o acompanhamento 
e controle monetário, encaminho a Vossa Excelência 
o anexo demonstrativo das emissões referentes ao 
segundo trimestre de 2008, as razões delas determi-
nantes e a posição das reservas internacionais a elas 
vinculadas, bem como o relatório da execução da pro-
gramação monetária.

Atenciosamente, Henrique de Campos Meirelles, 
Presidente.

Anexo ao Aviso n° 63/2008-BCB-Presi, de 31-
7-2008

A – Demonstrativo das emissões do 
real – Segundo trimestre de 2008

I – A base monetária restrita e a emis-
são

II – A base monetária ampliada
III – Os meios de pagamento (Ml) e o 

multiplicador
IV – Os meios de pagamento amplos
V – Anexos
B – Relatório de execução da progra-

mação monetária – Primeiro trimestre de 
2008
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Notas explicativas referentes 
ao demonstrativo de emissão do real

1. O Conselho Monetário Nacional, conforme 
Voto n° 11/99, aprovado em 28 de janeiro de 1999, 
utilizando a prerrogativa que lhe confere o artigo 3°, § 
4°, inciso III da Lei n° 9069, de 29-6-95, alterou o pa-
râmetro de vinculação entre a emissão do Real e seu 
lastro em reservas internacionais, passando a adotar 
a paridade cambial corrente.

2. Com relação à emissão de moeda, o Artigo 
4° daquela lei estabelece que: “Observado o dispos-
to nos artigos anteriores, o Banco Central do Brasil 
deverá obedecer, no tocante às emissões de Real, o 
seguinte:

(I) limite de crescimento para o trimestre 
outubro-dezembro/94 de 13,33% (treze vír-
gula trinta e três por cento) para as emissões 
de REAL sobre o saldo de 30 de setembro 
de 1994;

(II) limite de crescimento percentual nulo 
no quarto trimestre de 1994 para as emissões 
de REAL no conceito ampliado;

(III) nos trimestres seguintes, obede-
cido o objetivo de assegurar a estabilidade 
da moeda, a programação monetária de 
que trata o art. 6° desta Lei estimará os 
percentuais de alteração das emissões de 
REAL em ambos os conceitos menciona-
dos acima.”

No mesmo Artigo 4°, em seu § 2°, foi explicita-
do que o Conselho Monetário Nacional, para aten-
der a situações extraordinárias, poderá autorizar 
o Banco Central do Brasil a exceder em até 20% 
(vinte por cento) os valores resultantes dos percen-
tuais previstos.

3. A Exposição de Motivos n° 206, de 30-6-94, 
aprovada pelo Exmo. Sr. Presidente da República fixou 
os critérios a serem adotados pelo Conselho Monetário 
Nacional na regulamentação dos eventuais ajustes nos 
limites de emissão necessários para atender circuns-
tâncias excepcionais.

4. Em conformidade com o expresso no § 4° do 
artigo 4° da Lei n° 9.069, o Voto CMN n° 84/94, que 
deu origem a Resolução n° 2.082, de 30-6-94, dis-
pôs sobre os limites de emissão e a manter forma de 
lastreamento da nova unidade do Sistema Monetário 
Brasileiro, determinando que, para efeito do cumpri-
mento dos limites de emissões autorizadas, o volume 
de emissões realizadas será apurado pela média dos 
saldos diários da base monetária.

5. O papel-moeda emitido corresponde à soma 
das unidades monetárias (reais) que estão fora do 
Banco Central do Brasil.

6. As reservas bancárias expressam os de-
pósitos compulsórios e possíveis excessos em 
espécie sobre depósitos à vista não remunerados, 
mantidos pelo sistema bancário no Banco Central 
do Brasil.

7. As operações com títulos federais referem-se 
ao resultado líquido das compras e vendas de títulos 
públicos federais, bem como aos financiamentos toma-
dos e concedidos pelo Banco Central com lastro em 
títulos de emissão do próprio Banco Central do Brasil 
e do Tesouro Nacional. O conjunto dessas operações 
visa o controle da liquidez, a administração das taxas 
de juros no curto prazo e ainda a rolagem da dívida 
pública federal.

8. As operações do setor externo referem-se, prin-
cipalmente, às compras e vendas de moeda estrangeira 
pelo Banco Central do Brasil, as quais resultam dos 
movimentos de exportação, importação, pagamentos 
e recebimentos de serviços e das entradas e saídas 
de recursos de origem financeira, isto é, das aplica-
ções e dos resgates dos investimentos de estrangeiros 
nos mercados financeiro e de capitais, bem como dos 
rendimentos obtidos nessas aplicações.

9. As operações com instituições financeiras en-
globam todas as movimentações de reservas mone-
tárias entre o Banco Central e o sistema financeiro, 
decorrentes do cumprimento de normas regulatórias 
estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional, tais 
como:

– encaixes em espécie sobre depósitos 
de poupança;

– encaixes em espécie sobre depósitos 
a prazo;

– encaixes em espécie sobre depósitos 
à vista remunerados;

– encaixes em espécie sobre fundos de 
investimento;

– assistência financeira de liquidez;
– operações com derivaticos;
– recolhimentos compulsórios sobre de-

ficiências em aplicações de crédito rural; e – 
outras contas.

10. As operações do Tesouro Nacional refletem 
os pagamentos e recebimentos de recursos primá-
rios do Tesouro, não incluindo, por conseguinte, as 
operações com títulos de emissão do Tesouro. Por 
dispositivo da Constituição – Artigo n° 164, § 3° – 
esses recursos devem estar depositados no Banco 
Central do Brasil.
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Of. Nº 461/2008-CN 

Brasília, 12 de agosto de 2008

Exmº Sr.
Deputado Arlindo Chinaglia
Presidente da Câmara dos Deputados

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

Câmara dos Deputados, que foram autuados, por so-
licitação do Presidente da Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização, e lidos na ses-
são do Senado Federal de 7 de agosto do corrente, 
os Avisos n°s 20, 21 e 22, de 2008-CN (n°s 852-Se-
ses-TCU/2008, 844- Seses-TCU/2008 e 842-Seses-
TCU/2008 na origem), respectivamente, do Ministro 
Benjamin Zymler, na Presidência do Tribunal de Con-
tas da União, e retornam à Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Exª 
protestos de estima e consideração.

Senador Garibaldi Alves Filho, Presidente do 
Senado Federal.

Publique-se. Arquive-se
Em: 13-8-08. – Arlindo Chinaglia, Presi-

dente.

Ofício nº 834(SF) 

Brasília, 17 de junho de 2008

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legislativo.

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os devi-

dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo nº 155, de 
2008, promulgado pelo Senhor Presidente do Senado 
Federal, que “Aprova o ato que outorga autorização à 
Associação Cultural e Comunitária Cohab Nova Caro-
lina S.O.S Vida Nova de Carolina para executar servi-
ço de radiodifusão comunitária na cidade de Carolina, 
Estado do Maranhão”.

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis-
lativo nº 242, de 2007, originário da Câmara dos De-
putados e aprovado em revisão, pelo Senado Federal, 
onde tomou o nº 435, de 2007.

Atenciosamente, – Senador Papaléo Paes, Pri-
meiro Suplente, no exercício da Primeira Secretaria.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e 
eu, Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado Fede-
ral, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento 
Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO 
N° 155, DE 2008

Aprova o ato que outorga autorização 
à Associação Cultural e Comunitária Cohab 
Nova Carolina S.O.S Vida Nova de Caroli-
na para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Carolina, Estado 
do Maranhão.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 740, de 23 de outubro de 2006, que outorga 
autorização à Associação Cultural e Comunitária Co-
hab Nova Carolina S.O.S Vida Nova de Carolina para 
executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusivi-
dade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Carolina, Estado do Maranhão.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

Senado Federal, 17 de junho de 2008. – Sena-
dor Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado 
Federal.

Publique-se. Arquive-se
Em: 13-8-08. – Arlindo Chinaglia, Presi-

dente.

Ofício nº 835(SF) 

Brasília, 17 de junho de 2008

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legislativo.

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os devi-

dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo nº 156, de 
2008, promulgado pelo Senhor Presidente do Senado 
Federal, que “Aprova o ato que outorga autorização à 
União dos Moradores da Coheb Sacavém para execu-
tar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
São Luís, Estado do Maranhão”.

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis-
lativo nº 259, de 2007, originário da Câmara dos De-
putados e aprovado em revisão, pelo Senado Federal, 
onde tomou o nº 437, de 2007.

Atenciosamente, – Senador Papaléo Paes, Pri-
meiro Suplente, no exercício da Primeira Secretaria. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e 
eu, Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado Fede-
ral, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento 
Interno, promulgo o seguinte
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DECRETO LEGISLATIVO 
N° 156, DE 2008

Aprova o ato que outorga autorização 
à União dos Moradores da Coheb Sacavém 
para executar serviço de radiodifusão co-
munitária na cidade de São Luís, Estado 
do Maranhão.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria nº 148, de 30 de março de 2006, que outorga 
autorização à União dos Moradores da COHEB Saca-
vém para executar, por 10 (dez) anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de São Luís, Estado do Maranhão.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Senado Federal, 17 de junho de 2008. – Senador 
Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado Federal.

Publique-se. Arquive-se
Em: 13-8-08. – Arlindo Chinaglia, Presi-

dente.

Ofício nº 836(SF) 

Brasília, 17 de junho de 2008

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legislativo.

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os devi-

dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo nº 157, de 
2008, promulgado pelo Senhor Presidente do Senado 
Federal, que “Aprova o ato que outorga autorização 
à Associação de Difusão Comunitária Fortaleza para 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Blumenau, Estado de Santa Catarina”.

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis-
lativo nº 233, de 2007, originário da Câmara dos De-
putados e aprovado em revisão, pelo Senado Federal, 
onde tomou o nº 452, de 2007.

Atenciosamente, – Senador Papaléo Paes, Primeiro 
Suplente, no exercício da Primeira Secretaria.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e 
eu, Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado Fede-
ral, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento 
Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO 
N° 157, DE 2008

Aprova o ato que outorga autorização 
à Associação de Difusão Comunitária Forta-

leza para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Blumenau, Estado 
de Santa Catarina.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 687, de 23 de outubro de 2006, que outorga 
autorização à Associação de Difusão Comunitária For-
taleza para executar, por 10 (dez) anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Senado Federal, 17 de junho de 2008. – Senador 
Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado Federal.

Ofício nº 837 (SF) 

Brasília, 17 de junho de 2008

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legislativo.

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os devi-

dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo nº 158, de 
2008, promulgado pelo Senhor Presidente do Senado 
Federal, que “Aprova o ato que outorga autorização à 
Associação Beneficente Cristã de Ilhota para execu-
tar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Ilhota, Estado de Santa Catarina”.

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis-
lativo nº 327, de 2007, originário da Câmara dos De-
putados e aprovado em revisão, pelo Senado Federal, 
onde tomou o nº 468, de 2007.

Atenciosamente, – Senador Papaléo Paes, Primeiro 
Suplente no exercício da Primeira Secretaria.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e 
eu, Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado Fede-
ral, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento 
Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 158, DE 2008

Aprova o ato que outorga autorização 
à Associação Beneficente Cristã de Ilhota 
para executar serviço de radiodifusão co-
munitária na cidade de Ilhota, Estado de 
Santa Catarina.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 778, de 25 de outubro de 2006, que outorga 
autorização à Associação Beneficente Cristã de Ilhota 
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para executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclu-
sividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Ilhota, Estado de Santa Catarina.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Senado Federal, 17 de junho de 2008. – Senador 
Garibaldi Alves Filho Presidente do Senado Federal.

Publique-se. Arquive-se
Em: 13-8-08. – Arlindo Chinaglia, Presi-

dente.

Ofício nº 838 (SF) 

Brasília, 17 de junho de 2008

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legislativo.

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os devi-

dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo nº 159, de 
2008, promulgado pelo Senhor Presidente do Senado 
Federal, que “Aprova o ato que outorga autorização à 
Centro Social Comunitário Joel Canela de Oliveira para 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Felipe Guerra, Estado do Rio Grande do Norte”.

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis-
lativo nº 2.464, de 2006, originário da Câmara dos De-
putados e aprovado em revisão, pelo Senado Federal, 
onde tomou o nº 471, de 2007.

Atenciosamente, – Senador Papaléo Paes, Primeiro 
Suplente, No exercício da Primeira Secretaria.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e 
eu, Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado Fede-
ral, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento 
Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 159, DE 2008

Aprova o ato que outorga autorização 
à Centro Social Comunitário Joel Canela de 
Oliveira para executar serviço de radiodifu-
são comunitária na cidade de Felipe Guerra, 
Estado do Rio Grande do Norte.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 59, de 15 de fevereiro de 2006, que outorga 
autorização à Centro Social Comunitário Joel Cane-
la de Oliveira para executar, por 10 (dez) anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-

munitária na cidade de Felipe Guerra, Estado do Rio 
Grande do Norte.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Senado Federal, 17 de junho de 2008. – Sena-
dor Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado 
Federal.

Publique-se. Arquive-se
Em: 13-8-08. – Arlindo Chinaglia, Presi-

dente.

Ofício nº 839 (SF) 

Brasília, 17 de junho de 2008

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legislativo.

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os devidos 

fins, o autógrafo do Decreto Legislativo nº 160, de 
2008, promulgado pelo Senhor Presidente do Senado 
Federal, que “Aprova o ato que outorga permissão à 
Novo Horizonte Radiodifusão Ltda. para explorar ser-
viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada 
na cidade de Cupira, Estado de Pernambuco”.

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis-
lativo nº 240, de 2007, originário da Câmara dos De-
putados e aprovado em revisão, pelo Senado Federal, 
onde tomou o n° 472, de 2007.

Atenciosamente, – senador Papaléo Paes, 
primeiro suplente, no exercício da primeira secretária.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e 
eu, Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado Fede-
ral, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento 
Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO 
N° 160, DE 2008

Aprova o ato que outorga permissão 
à Novo Horizonte Radiodifusão Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Cupira, 
Estado de Pernambuco.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria nº 970, de 20 de novembro de 2006, que 
outorga permissão à Novo Horizonte Radiodifusão 
Ltda. para explorar, por 10 (dez) anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em 
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freqüência modulada na cidade de Cupira, Estado 
de Pernambuco.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Senado Federal, 17 de junho de 2008. – Sena-
dor Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado 
Federal.

Publique-se. Arquive-se
Em: 13-8-08. – Arlindo Chinaglia, Presi-

dente.

Ofício nº 840 (SF) 

Brasília, 17 de junho de 2008

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legislativo.
Nesta

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os devi-

dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo nº 161, 
de 2008, promulgado pelo Senhor Presidente do 
Senado Federal, que “Aprova o ato que outorga au-
torização à Associação Amigos De Ielmo Marinho 
para executar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Ielmo Marinho, Estado do Rio Grande 
do Norte”.

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis-
lativo nº 276, de 2007, originário da Câmara dos De-
putados e aprovado em revisão, pelo Senado Federal, 
onde tomou o nº 473, de 2007.

Atenciosamente, – senador Papaléo Paes, pri-
meiro suplente, no exercício da primeira secretaria. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e 
eu, Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado Fede-
ral, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento 
Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO 
N° 161, DE 2008

Aprova o ato que outorga autorização à 
Associação Amigos de Ielmo Marinho para 
executar serviço de radiodifusão comunitá-
ria na cidade de Ielmo Marinho, Estado do 
Rio Grande do Norte.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria nº 407, de 28 de agosto de 2006, que outor-
ga autorização à Associação Amigos de Ielmo Mari-
nho para executar, por 10 (dez) anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 

na cidade de Ielmo Marinho, Estado do Rio Grande 
do Norte.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Senado Federal, 17 de junho de 2008. – Senador 
Garibaldi Alves, Filho Presidente do Senado Federal.

Publique-se. Arquive-se
Em: 13-8-08. – Arlindo Chinaglia, Presi-

dente.

Ofício nº 843 (SF) 

Brasília, 17 de junho de 2008

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legislativo.

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os devi-

dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo nº 162, de 
2008, promulgado pelo Senhor Presidente do Senado 
Federal, que “Aprova o ato que outorga autorização 
à Associação Comunitária Educacional e de Desen-
volvimento Cultural e Comunicação Social de Doutor 
Severiano – RN para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Doutor Severiano, Estado do 
Rio Grande do Norte”.

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis-
lativo nº 290, de 2007, originário da Câmara dos De-
putados e aprovado em revisão, pelo Senado Federal, 
onde tomou o nº 475, de 2007.

Atenciosamente, – Senador Papaléo Paes, pri-
meiro suplente, no exercício da primeira secretaria. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e 
eu, Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado Fede-
ral, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento 
Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 162, DE 2008

Aprova o ato que outorga autorização 
à Associação Comunitária Educacional e de 
Desenvolvimento Cultural e Comunicação 
Social de Doutor Severiano – RN para exe-
cutar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Doutor Severiano, Estado do 
Rio Grande do Norte.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 405, de 28 de agosto de 2006, que outorga 
autorização à Associação Comunitária Educacional e 
de Desenvolvimento Cultural e Comunicação Social 
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de Doutor Severiano – RN para executar, por 10 (dez) 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária na cidade de Doutor Severiano, 
Estado do Rio Grande do Norte.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Senado Federal, 17 de junho de 2008. – Senador 
Garibaldi Alves Filho Presidente do Senado Federal

Publique-se. Arquive-se
Em: 13-8-08. – Arlindo Chinaglia, Presi-

dente.

Ofício nº 844 (SF) 

Brasília, 17 de junho de 2008.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legislativo.

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os devidos 

fins, o autógrafo do Decreto Legislativo nº 163, de 2008, 
promulgado pelo Senhor Presidente do Senado Fede-
ral, que “Aprova o ato que renova a concessão outor-
gada à FUNDAÇÃO JOÃO XXIII para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de 
Mafra, Estado de Santa Catarina”.

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis-
lativo nº 334, de 2007, originário da Câmara dos De-
putados e aprovado em revisão, pelo Senado Federal, 
onde tomou o nº 5, de 2008.

Atenciosamente, – Senador Papaléo Paes, Pri-
meiro Suplente, no exercício da Primeira Secretaria.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e 
eu, Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado Fede-
ral, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento 
Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 163, de 2008

Aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à FUNDAÇÃO JOÃO XXIII para 
explorar serviço de radiodifusão sonora 
em onda média na cidade de Mafra, Estado 
de Santa Catarina.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o De-

creto s/nº, de 18 de julho de 2006, que renova por 10 
(dez) anos, a partir de 1º de maio de 2004, a conces-
são outorgada à Fundação João XXIII para explorar, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 

sonora em onda média na cidade de Mafra, Estado 
de Santa Catarina.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Senado Federal, 17 de junho de 2008. – Senador 
Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado Federal

Publique-se. Arquive-se
Em: 13-8-08. – Arlindo Chinaglia, Presi-

dente.

Ofício nº 845 (SF) 

Brasília, 17 de junho de 2008

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legislativo.
Nesta

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os devidos 

fins, o autógrafo do Decreto Legislativo nº 164, de 
2008, promulgado pelo Senhor Presidente do Senado 
Federal, que “Aprova o ato que outorga autorização 
à Associação Comunitária de Comunicação e Cultu-
ra Alternativa para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Urubici, Estado de Santa 
Catarina”.

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis-
lativo nº 364, de 2007, originário da Câmara dos De-
putados e aprovado em revisão, pelo Senado Federal, 
onde tomou o nº 9, de 2008.

Atenciosamente, – Senador Papaléo Paes, Pri-
meiro Suplente, no exercício da Primeira Secretaria.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e 
eu, Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado Fede-
ral, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento 
Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 164, DE 2008

Aprova o ato que outorga autorização 
à Associação Comunitária de Comunicação 
e Cultura Alternativa para executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de 
Urubici, Estado de Santa Catarina.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 585, de 15 de setembro de 2006, que outorga 
autorização à Associação Comunitária de Comunica-
ção e Cultura Alternativa para executar, por 10 (dez) 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
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difusão comunitária na cidade de Urubici, Estado de 
Santa Catarina.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Senado Federal, 17 de junho de 2008. – Senador 
Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado Federal

Publique-se. Arquive-se
Em: 13-8-08. – Arlindo Chinaglia, Presi-

dente.

Ofício nº 846 (SF) 

Brasília, 17 de junho de 2008

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legislativo.
Nesta

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os de-

vidos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo nº 
165, de 2008, promulgado pelo Senhor Presidente 
do Senado Federal, que “Aprova o ato que outorga 
autorização à Associação Apeuense de Radiodifu-
são Comunitária – AARC para executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Castanhal, 
Estado do Pará”.

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis-
lativo nº 337, de 2007, originário da Câmara dos De-
putados e aprovado em revisão, pelo Senado Federal, 
onde tomou o nº 23, de 2008.

Atenciosamente, – Senador Papaléo Paes, Pri-
meiro Suplente, no exercício da Primeira Secretaria.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e 
eu, Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado Fede-
ral, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento 
Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 165, DE 2008

Aprova o ato que outorga autorização 
à Associação Apeuense de Radiodifusão 
Comunitária – AARC para executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de 
Castanhal, Estado do Pará.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria nº 1.005, de 7 de dezembro de 2006, que 
outorga autorização à Associação Apeuense de Ra-
diodifusão Comunitária – AARC para executar, por 
10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço 

de radiodifusão comunitária na cidade de Castanhal, 
Estado do Pará.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Senado Federal, 17 de junho de 2008. – Senador 
Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado Federal

Publique-se. Arquive-se
Em: 13-8-08. – Arlindo Chinaglia, Presi-

dente.

Oficio n° 847 (SF)

Brasília, 17 de junho de 2008

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legislativo.
Nesta

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os devi-

dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo n°166, 
de 2008, promulgado pelo Senhor Presidente do 
Senado Federal, que “Aprova o ato que outorga 
autorização à Associação Comunitária e Cultural 
Modelo – ACCM para executar serviço de radiodi-
fusão comunitária na cidade de Castanhal, Estado 
do Pará”.

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis-
lativo n° 342, de 2007, originário da Câmara dos De-
putados e aprovado em revisão, pelo Senado Federal, 
onde tomou o n° 24, de 2008.

Atenciosamente, – Senador Papaléo Paes, Pri-
meiro Suplente, no exercício da Primeira Secretaria.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e 
eu, Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado Fede-
ral, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento 
Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO 
N° 166, DE 2008

Aprova o ato que outorga autorização 
à Associação Comunitária e Cultural Modelo 
– ACCM para executar serviço de radiodi-
fusão comunitária na cidade de Castanhal, 
Estado do Pará.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria n° 295, de 28 de julho de 2004, que outor-
ga autorização à Associação Comunitária e Cultural 
Modelo – ACCM para executar, por 10 (dez) anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifu-
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são comunitária na cidade de Castanhal, Estado 
do Pará.

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

Senado Federal, 17 de junho de 2008. – Senador 
Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado Federal

Publique-se. Arquive-se
Em: 13-8-08. – Arlindo Chinaglia, Presi-

dente.

Oficio n° 848 (SF)

 Brasília, 17 de junho de 2008

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legislativo.

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os devi-

dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo n°167 
, de 2008, promulgado pelo Senhor Presidente do 
Senado Federal, que “Aprova o ato que outorga 
permissão à Radio FM Medianeira S/C Ltda., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqü-
ência modulada na cidade de Buritis, Estado de 
Minas Gerais”.

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis-
lativo n° 344, de 2007, originário da Câmara dos De-
putados e aprovado em revisão, pelo Senado Federal, 
onde tomou o n° 25, de 2008.

Atenciosamente, – Senador Papaléo Paes, Pri-
meiro Suplente no exercício da Primeira Secretaria.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e 
eu, Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado Fede-
ral, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento 
Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO 
N° 167, DE 2008

Aprova o ato que outorga permissão 
à Rádio FM Medianeira S/C Ltda., para ex-
plorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Buritis, 
Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria n° 177, de 3 de abril de 2006, que outorga 
permissão à Rádio FM Medianeira S/C Ltda., para 
explorar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclu-
sividade, serviço de radiodifusão sonora em fre-

qüência modulada na cidade de Buritis, Estado de 
Minas Gerais.

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

Senado Federal, 17 de junho de 2008. – Senador 
Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado Federal

Publique-se. Arquive-se
Em: 13-8-08. – Arlindo Chinaglia, Presi-

dente.

Oficio n° 849 (SF)

 Brasília, 17 de junho de 2008

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legislativo.

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os de-

vidos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo n° 
168, de 2008, promulgado pelo Senhor Presidente 
do Senado Federal, que “Aprova o ato que outorga 
autorização à Associação de Difusão Comunitá-
ria Guarani para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Caetés, Estado de Per-
nambuco”.

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis-
lativo n° 360, de 2007, originário da Câmara dos De-
putados e aprovado em revisão, pelo Senado Federal, 
onde tomou o n° 26, de 2008.

Atenciosamente, – Senador Papaléo Paes, Pri-
meiro Suplente no exercício da Primeira Secretaria.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e 
eu, Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado Fede-
ral, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento 
Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO 
N° 168, DE 2008

Aprova o ato que outorga autorização 
à Associação de Difusão Comunitária Gua-
rani para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Caetés, Estado 
de Pernambuco.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria n° 133, de 16 de fevereiro de 2005, que 
outorga autorização à Associação de Difusão Co-
munitária Guarani para executar, por 10 (dez) anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifu-
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são comunitária na cidade de Caetés, Estado de 
Pernambuco.

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

Senado Federal, 17 de junho de 2008. – Senador 
Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado Federal

Publique-se. Arquive-se
Em: 13-8-08. – Arlindo Chinaglia, Presi-

dente.

Oficio n° 850 (SF)

Brasília, 17 de junho de 2008

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legislativo.

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os devi-

dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo n°169, 
de 2008, promulgado pelo Senhor Presidente do 
Senado Federal, que “Aprova o ato que outorga 
autorização à Associação Comunitária de Difusão 
Cultural Ramal Livre para executar serviço de ra-
diodifusão comunitária na cidade de Jaboticabal, 
Estado de São Paulo”.

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis-
lativo n° 370, de 2007, originário da Câmara dos De-
putados e aprovado em revisão, pelo Senado Federal, 
onde tomou o n° 28, de 2008.

Atenciosamente, – Senador Papaléo Paes, Pri-
meiro Suplente no exercício da Primeira Secretaria.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e 
eu, Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado Fede-
ral, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento 
Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO 
N° 169, DE 2008

Aprova o ato que outorga autorização 
à Associação Comunitária de Difusão Cul-
tural Ramal Livre para executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Ja-
boticabal, Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria n° 747, de 24 de outubro de 2006, que outor-
ga autorização à Associação Comunitária de Difusão 
Cultural Ramal Livre para executar, por 10 (dez) anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 

comunitária na cidade de Jaboticabal, Estado de São 
Paulo.

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

Senado Federal, 17 de junho de 2008. – Senador 
Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado Federal

Publique-se. Arquive-se
Em: 13-8-08. – Arlindo Chinaglia, Presi-

dente.

Ofício n° 851 (SF)

 Brasília, 17 de junho de 2008

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legislativo.

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os devidos 

fins, o autógrafo do Decreto Legislativo n°, de 2008, 
promulgado pelo Senhor Presidente do Senado Fe-
deral, que “Aprova o ato que outorga autorização à 
Associação Comunitária de Comunicação de Jardim 
de Piranhas/RN para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Jardim de Piranhas, Estado 
do Rio Grande do Norte”.

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis-
lativo n° 392, de 2007, originário da Câmara dos De-
putados e aprovado em revisão, pelo Senado Federal, 
onde tomou o n° 29, de 2008.

Atenciosamente, – Senador Papaléo Paes, Pri-
meiro Suplente no exercício da Primeira Secretaria.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e 
eu, Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado Fede-
ral, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento 
Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO 
N° 170, DE 2008

Aprova o ato que outorga autorização 
à Associação Comunitária de Comunicação 
De Jardim de Piranhas/RN para executar 
serviço de radiodifusão comunitária na ci-
dade de Jardim de Piranhas, Estado do Rio 
Grande do Norte.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria n° 127, de 24 de março de 2006, que outorga au-
torização à Associação Comunitária de Comunicação 
de Jardim de Piranhas/RN para executar, por 10 (dez) 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
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difusão comunitária na cidade de Jardim de Piranhas, 
Estado do Rio Grande do Norte.

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

Senado Federal, 17 de junho de 2008. – Senador 
Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado Federal

Publique-se. Arquive-se
Em: 13-8-08. – Arlindo Chinaglia, Presi-

dente.

Ofício n° 852 (SF)

 Brasília, 17 de junho de 2008

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legislativo.

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os de-

vidos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo n°, 
de 2008, promulgado pelo Senhor Presidente do 
Senado Federal, que “Aprova o ato que outorga 
autorização à Associação Comunitária e Cultural 
Quixabense para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Quixabá, Estado de Per-
nambuco”.

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis-
lativo n° 394, de 2007, originário da Câmara dos De-
putados e aprovado em revisão, pelo Senado Federal, 
onde tomou o n° 40, de 2008.

Atenciosamente, – Senador Papaléo Paes, Pri-
meiro Suplente no exercício da Primeira Secretaria.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e 
eu, Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado Fede-
ral, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento 
Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO 
N° 171, DE 2008

Aprova o ato que outorga autorização 
à Associação Comunitária e Cultural Qui-
xabense para executar serviço de radiodi-
fusão comunitária na cidade de Quixabá, 
Estado de Pernambuco.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria n° 212, de 12 de junho de 2003, que ou-
torga autorização à Associação Comunitária e Cul-
tural Quixabense para executar, por 10 (dez) anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifu-

são comunitária na cidade de Quixabá, estado de 
pernambuco.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação.

Senado Federal, 17 de junho de 2008. – Senador 
Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado Federal

Publique-se. Arquive-se
Em: 13-8-08. – Arlindo Chinaglia, Presi-

dente.

Ofício n° 853 (SF)

 Brasília, 17 de junho de 2008

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legislativo.

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os devidos 

fins, o autógrafo do Decreto Legislativo n° 172, de 
2008, promulgado pelo Senhor Presidente do Senado 
Federal, que “Aprova o ato que renova a concessão 
outorgada a Rádio Liberdade de Itarema Ltda., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda me-
dia na cidade de Itarema, Estado do Ceará”.

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis-
lativo n° 156, de 2007, originário da Câmara dos De-
putados e aprovado em revisão, pelo Senado Federal, 
onde tomou o n° 43, de 2008.

Atenciosamente, – Senador Papaléo Paes, Pri-
meiro Suplente no exercício da Primeira Secretaria.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e 
eu, Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado Fede-
ral, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento 
Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO 
N° 172, DE 2008

Aprova o ato que renova a concessão 
outorgada a Rádio Liberdade de Itarema 
Ltda, para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda media na cidade de Itare-
ma, Estado do Ceará.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere o De-

creto s/nº, de 13 de dezembro de 2006, que renova 
por 10 (dez) anos, a partir de 7 de maio de 2001, a 
concessão outorgada a Radio Liberdade de Itarema 
Ltda., para explorar, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão sonora em onda media na cidade 
de Itarema, Estado do Ceará.
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Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Senado Federal, 17 de junho de 2008. – Senador 
Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado Federal

Publique-se. Arquive-se
Em: 13-8-08. – Arlindo Chinaglia, Presi-

dente.

Ofício n°854 (SF)

 Brasília, 17 de junho de 2008

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legislativo.

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os de-

vidos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo n° 
173, de 2008, promulgado pelo Senhor Presidente 
do Senado Federal, que “Aprova o ato que outorga 
autorização a Associação de Desenvolvimento Co-
munitário para executar serviço de radiodifusão co-
munitária na cidade de Nova Hartz, Estado do Rio 
Grande do Sul”.

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis-
lativo n° 340, de 2007, originário da Câmara dos De-
putados e aprovado em revisão, pelo Senado Federal, 
onde tomou o n° 46, de 2008.

Atenciosamente, – Senador Papaléo Paes, Pri-
meiro Suplente no exercício da Primeira Secretaria.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e 
eu, Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado Fede-
ral, nos termos do art. 48, inciso XX VIII, do Regimento 
Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO 
N° 173, DE 2008

Aprova o ato que outorga autorização 
à Associação de Desenvolvimento Comu-
nitário para executar serviço de radiodifu-
são comunitária na cidade de Nova Hartz, 
Estado do Rio Grande do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria nº 713, de 23 de outubro de 2006, que ou-
torga autorização a Associação de Desenvolvimento 
Comunitário para executar, por 10 (dez) anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária na cidade de Nova Hartz, Estado do Rio 
Grande do Sul.

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

Senado Federal, 17 de junho de 2008. – Senador 
Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado Federal

Publique-se. Arquive-se
Em: 13-8-08. – Arlindo Chinaglia, Presi-

dente.

Ofício nº 855 (SF)

 Brasília, 17 de junho de 2008

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legislativo.

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os devidos 

fins, o autógrafo
do Decreto Legislativo n° 174, de 2008, promul-

gado pelo Senhor Presidente do Senado Federal, que 
“Aprova o ato que renova a permissão outorgada à 
Rádio Santuário FM Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na ci-
dade de

Santa Maria, Estado do Rio Grande do Sul”.
Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis-

lativo n° 390, de 2007, originário da Câmara dos De-
putados e aprovado em revisão, pelo Senado Federal, 
onde tomou o n° 50, de 2008.

Atenciosamente, – Senador Papaléo Paes, Pri-
meiro Suplente no exercício da Primeira Secretaria.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e 
eu, Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado Fede-
ral, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento 
Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO 
N° 174, DE 2008

Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada a Rádio Santuário FM Ltda., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Santa 
Maria, Estado do Rio Grande do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria n° 1.840, de 12 de setembro de 2002, que renova 
per 10 (dez) anos, a partir de 11 de setembro de 1997, 
a permissão outorgada à Rádio Santuário FM Ltda., 
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade 
de Santa Maria, Estado do Rio Grande do Sul.
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Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Senado Federal, 17 de junho de 2008. – Senador 
Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado Federal

Publique-se. Arquive-se
Em: 13-8-08. – Arlindo Chinaglia, Presi-

dente.

Ofício nº 856 (SF)

Brasília, 17 de junho de 2008

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legislativo.
Nesta

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os devidos 

fins, o autógrafo do Decreto Legislativo n° 175, de 
2008, promulgado pelo Senhor Presidente do Senado 
Federal, que “Aprova o ato que outorga permissão á 
Fundação Semeador para executar serviço de radio-
difusão sonora em freqüência modulada, na cidade de 
Santana, Estado do Amapá”.

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis-
lativo n° 505, de 2008, originário da Câmara dos De-
putados e aprovado em revisão, pelo Senado Federal, 
onde tomou o n° 54, de 2008.

Atenciosamente, – Senador Papaléo Paes, Pri-
meiro Suplente, no exercício da Primeira Secretaria.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e 
eu, Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado Fede-
ral, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento 
Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO 
N° 175, DE 2008

Aprova o ato que outorga permissão 
á Fundação Semeador para executar ser-
viço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, na cidade de Santana, Estado 
do Amapá.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria n° 372, de 12 de julho de 2007, que outorga 
permissão á Fundação Semeador para executar, per 
10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com 
fins exclusivamente educativos, na cidade de Santana, 
Estado do Amapá.

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

Senado Federal, 17 de junho de 2008. – Senador 
Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado Federal

Publique-se. Arquive-se
Em: 13-8-08. – Arlindo Chinaglia, Presi-

dente.

Oficio n° 756 (SF)

Brasília, 30 de maio de 2008

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legislativo.
Nesta

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os de-

vidos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo n° 
137, de 2008, promulgado pelo Senhor Presidente 
do Senado Federal, que “Aprova o ate que outor-
ga autorização a Associação Comunitária Campi-
naverdense para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Campina Verde, Estado 
de Minas Gerais”.

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis-
lativo n° 220, de 2007, originário da Câmara dos De-
putados e aprovado em revisão, pelo Senado Federal, 
onde tomou o n° 366, de 2007.

Atenciosamente, – Senador Antonio Carlos 
Valadares, Segundo Suplente, no exercício da Pri-
meira Secretaria.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e 
eu, Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado Fede-
ral, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento 
Interno, promulgo e seguinte

DECRETO LEGISLATIVO  
N° 137, DE 2008

Aprova o ato que outorga autorização 
a Associação Comunitária Campinaverden-
se para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Campina Verde, 
Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ate a que se refere a 

Portaria n° 230, de 20 de abril de 2006, que outor-
ga autorização a Associação Comunitária Campi-
naverdense para executar, per 10 (dez) anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Campina Verde, Estado 
de Minas Gerais.
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Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Senado Federal, 30 de maio de 2008. – Sena-
dor Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado 
Federal.

Publique-se. Arquive-se
Em: 13-8-08. – Arlindo Chinaglia, Presi-

dente.

Oficio n° 757 (SF)

Brasília, 30 de maio de 2008

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legislativo.

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os devidos 

fins, o autógrafo do Decreto Legislativo n° 138, de 2008, 
promulgado pelo Senhor Presidente do Senado Fede-
ral, que “Aprova o ato que outorga permissão a Rádio 
Mercosul Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em frequência modulada na cidade de Três 
Pontas, Estado de Minas Gerais”.

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis-
lativo n° 277, de 2007, originário da Câmara dos De-
putados e aprovado em revisão, pelo Senado Federal, 
onde tomou o n° 377, de 2007.

Atenciosamente, – Senador Antonio Carlos 
Valadares, Segundo Suplente, no exercício da Pri-
meira Secretaria.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e 
eu, Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado Fede-
ral, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento 
Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO 
 N° 138, DE 2008

Aprova o ato que outorga permissão 
a Rádio Mercosul Ltda., para explorar ser-
viço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na cidade de Três Pontas, Estado 
de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere 

a Portaria n° 410, de 28 de agosto de 2006, que 
outorga permissão a Rádio Mercosul Ltda., para 
explorar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclu-
sividade, serviço de radiodifusão sonora em freqü-
ência modulada na cidade de Três Pontas, Estado 
de Minas Gerais.

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

Senado Federal, 30 de maio de 2008. – Sena-
dor Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado 
Federal.

Publique-se. Arquive-se
Em: 13-8-08. – Arlindo Chinaglia, Presi-

dente.

Oficio n° 758 (SF)

Brasília, 30 de maio de 2008

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legislativo.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os de-

vidos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo n° 
139, de 2008, promulgado pelo Senhor Presidente 
do Senado Federal, que “Aprova o ato que reno-
va a concessão outorgada a Rádio Difusora Içara 
LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sono-
ra em onda média na cidade de Içara, Estado de 
Santa Catarina”.

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis-
lativo n° 224, de 2007, originário da Câmara dos De-
putados e aprovado em revisão, pelo Senado Federal, 
onde tomou o n° 391, de 2007.

Atenciosamente, – _ Senador Antonio Carlos 
Valadares, Segundo Suplente, no exercício da Pri-
meira Secretaria.

Faco saber que o Congresso Nacional aprovou, e 
eu, Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado Fede-
ral, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento 
Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO  
N° 139, DE 2008

Aprova o ato que renova a concessão 
outorgada a Rádio Difusora Içara LTDA. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda media na cidade de Içara, Estado de 
Santa Catarina.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere o De-

creto s/n°, de 13 de dezembro de 2006, que renova 
por 10 (dez) anos, a partir de 12 de fevereiro de 2002, 
a concessão outorgada a Rádio Difusora Içara Ltda. 
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de 
Içara, Estado de Santa Catarina.
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Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação.

Senado Federal, 30 de maio de 2008. – Sena-
dor Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado 
Federal.

Publique-se. Arquive-se
Em: 13-8-08. – Arlindo Chinaglia, Presi-

dente.

Ofício n° 759 (SF)

Brasília, 30 de maio de 2008

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legislativo.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os devidos 

fins, o autógrafo do Decreto Legislativo nº 140, de 2008, 
promulgado pelo Senhor Presidente do Senado Federal, 
que “Aprova o ato que outorga autorização a Associação 
de Difusão Comunitária de Mara Rosa (ADICOMAR) 
para executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Mara Rosa, Estado de Goiás”.

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis-
lativo n° 246, de 2007, originário da Câmara dos De-
putados e aprovado em revisão, pelo Senado Federal, 
onde tomou o n° 399, de 2007.

Atenciosamente, – Senador Antonio Carlos 
Valadares, Segundo Suplente, no exercício da Pri-
meira Secretaria.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e 
eu, Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado Fede-
ral, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento 
Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO  
N° 140, DE 2008

Aprova o ato que outorga autorização 
a Associação de Difusão Comunitária de 
Mara Rosa (ADICOMAR) para executar ser-
viço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Mara Rosa, Estado de Goiás.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria n° 744, de 23 de outubro de 2006, que outorga 
autorização a Associação de Difusão Comunitária de 
Mara Rosa (ADICOMAR) para executar, por 10 (dez) 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária na cidade de Mara Rosa, Estado 
de Goiás.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação.

Senado Federal, 30 de maio de 2008. – Sena-
dor Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado 
Federal.

Publique-se. Arquive-se
Em: 13-8-08. – Arlindo Chinaglia, Presi-

dente.

Ofício nº 760 (SF)

Brasília, 30 de maio de 2008

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legislativo.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os devidos 

fins, o autógrafo do Decreto Legislativo n° 141, de 
2008, promulgado pelo Senhor Presidente do Senado 
Federal, que “Aprova o ato que outorga autorização 
a Associação Rádio Cultura Comunitária FM de São 
Miguel do Oeste para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de São Miguel do Oeste, Estado 
de Santa Catarina”.

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis-
lativo n° 250, de 2007, originário da Câmara dos De-
putados e aprovado em revisão, pelo Senado Federal, 
onde tomou o nº 402, de 2007.

Atenciosamente, – _ Senador Antonio Carlos 
Valadares, Segundo Suplente, no exercício da Pri-
meira Secretaria.

Face saber que o Congresso Nacional aprovou, e 
eu, Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado Fede-
ral, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento 
Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO  
N° 141, DE 2008

Aprova o ato que outorga autorização 
à Associação Rádio Cultura Comunitária 
FM de São Miguel do Oeste para executar 
serviço de radiodifusão comunitária na ci-
dade de São Miguel do Oeste, Estado de 
Santa Catarina.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria n° 1.026, de 21 de dezembro de 2006, que 
outorga autorização a Associação Rádio Cultura Co-
munitária FM de São Miguel do Oeste para executar, 
por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de São Miguel 
do Oeste, Estado de Santa Catarina.
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Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação.

Senado Federal, 30 de maio de 2008. – Sena-
dor Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado 
Federal.

Publique-se. Arquive-se
Em: 13-8-08. – Arlindo Chinaglia, Presi-

dente.

Ofício nº 761 (SF)

Brasília, 30 de maio de 2008

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legislativo.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os devidos 

fins, e autógrafo do Decreto Legislativo n° 142, de 2008, 
promulgado pelo Senhor Presidente do Senado Federal, 
que “Aprova o ato que outorga autorização a Associa-
ção Comunitária de Comunicação e Cultura de Jardim 
de Angicos/RN – ACCCJA/RN para executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Jardim de 
Angicos, Estado do Rio Grande do Norte”.

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis-
lativo nº 72, de 2007, originário da Câmara dos Depu-
tados e aprovado em revisão, pele Senado Federal, 
onde tomou o n° 413, de 2007.

Atenciosamente, – _ Senador Antonio Carlos 
Valadares, Segundo Suplente, no exercício da Pri-
meira Secretaria.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e 
eu, Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado Fede-
ral, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento 
Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO  
N° 142, DE 2008

Aprova o ato que outorga autorização 
a Associação Comunitária de C0municação 
e Cultura de Jardim de Angicos/RN – ACC-
CJA/RN para executar serviço de radiodi-
fusão comunitária na cidade de Jardim de 
Angicos, Estado do Rio Grande do Norte.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria n° 73, de 4 de fevereiro de 2005, que outorga 
autorização a Associação Comunitária de Comunica-
ção e Cultura de Jardim de Angicos/RN – ACCCJA/
RN para executar, por 10 (dez) anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 

cidade de Jardim de Angicos, Estado do Rio Grande 
do Norte.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação.

Senado Federal, 30 de maio de 2008. – Sena-
dor Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado 
Federal.

Publique-se. Arquive-se
Em: 13-8-08. – Arlindo Chinaglia, Presi-

dente.

Oficio n° 762 (SF) 

Brasilia, 30 de maio de 2008

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legislativo.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os devidos 

fins, o autógrafo do Decreto Legislativo n° 143 , de 
2008, promulgado pelo Senhor Presidente do Senado 
Federal, que “Aprova o ato que outorga autorização à 
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura 
de Baía Formosa/RN – ACCCBFRN, para executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Baía 
Formosa, Estado do Rio Grande do Norte”.

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis-
lativo nº 76, de 2007, originário da Câmara dos Depu-
tados e aprovado em revisão, pelo Senado Federal, 
onde tomou o n° 414, de 2007.

Atenciosamente, – Senador Antonio Carlos 
Valadares, Segundo Suplente, no exercício da Pri-
meira Secretaria.

Faco saber que o Congresso Nacional aprovou, e 
eu, Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado Fede-
ral, nos termos do art. 48, inciso XVIII, do Regimento 
Interno promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO 
N° 143 ,DE 2008

Aprova o ato que outorga autorizacão 
a Associação Comunitária de Comunicação 
e Cultura de Baía Formosa/RN – ACCCBFRN 
para executar serviço de radiodifusäo co-
munitária na cidade de Baía Formosa, Es-
tado do Rio Grande do Norte.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria n° 69, de 4 de fevereiro de 2005, que outorga au-
torizacão a Associação Comunitária de Comunicação e 
Cultura de Baía Formosa/RN – ACCCBFRN para exe-
cutar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, 
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servico de radiodifusão comunitária na cidade de Baía 
Formosa, Estado do Rio Grande do Norte.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação.

Senado Federal, 30 de maio de 2008. – Sena-
dor Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado 
Federal.

Publique-se. Arquive-se
Em: 13-8-08. – Arlindo Chinaglia, Presi-

dente.

Oficio n° 763 (SF) 

Brasilia, 30 de maio de 2008.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legislativo.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os devidos 

fins, o autógrafo do Decreto Legislativo n° 144 , de 
2008, promulgado pelo Senhor Presidente do Senado 
Federal, que “Aprova o ato que outorga autorização a 
Rádio Comunitária Águas Frias para executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Águas Frias, 
Estado de Santa Catarina”.

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis-
lativo n° 175, de 2007, originário da Câmara dos De-
putados e aprovado em revisão, pelo Senado Federal, 
onde tomou o n° 422, de 2007.

Atenciosamente, – Senador Antonio Carlos 
Valadares, Segundo Suplente, no exercício da Pri-
meira Secretaria.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e 
eu, Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado Fede-
ral, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento 
Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 144, DE 2008 

Aprova o ato que outorga autoriza-
ção à Rádio Comunitária Águas Frias para 
executar serviço de radiofusão comunitá-
ria na cidade de Águas Frias, Estado de 
Santa Catarina.

O Congresso Nacional decreta:
ART. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria nº 353, de 12 de julho de 2006, que outorga 
autorização à Rádio Comunitária Águas Frias para 
executar, por 10(dez) anos, sem direito de exclusivi-
dade, serviço de radiofusão comunitária na cidade de 
Águas Frias, Estado de Santa Catarina.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Senado Federal, 30 de maio de 2008. – Sena-
dor Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado 
Federal.

Publique-se. Arquive-se
Em: 13-8-08. – Arlindo Chinaglia, Presi-

dente.

Oficio n° 764(SF) 

Brasilia, 30 de maio de 2008.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legislativo.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os devidos 

fins, o autógrafo do Decreto Legislativo n° , de 2008, 
promulgado pelo Senhor Presidente do Senado Federal, 
que “Aprova o ato que renova a permissão outorgada a 
Radio FM do Porto Ltda. para explorar serviço de radio-
difusão sonora em freqüência modulada na cidade de

Porte União, Estado de Santa Catarina”.
Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis-

lativo n° 284, de 2007, originário da Câmara dos De-
putados e aprovado em revisão, pelo Senado Federal, 
onde tomou o n° 439, de 2007.

Atenciosamente, – Senador Antonio Carlos 
Valadares, Segundo Suplente, no exercício da Pri-
meira Secretaria.

Face saber que o Congresso Nacional aprovou, e 
eu, Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado Fede-
ral, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento 
Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO  
N° 145 ,DE 2008

Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada a Radio FM do Porto Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Porte 
União, Estado de Santa Catarina.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 1.902, de 20 de setembro de 2002, que renova 
por 10 (dez) anos, a partir de 28 de abril de 1998, a 
permissão outorgada a Radio FM do Porto Ltda. para 
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão sonora em freqüência modulada na cidade 
de Porte União, Estado de Santa Catarina.
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Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação.

Senado Federal, 30 de maio de 2008. – Sena-
dor Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado 
Federal.

Publique-se. Arquive-se
Em: 13-8-08. – Arlindo Chinaglia, Presi-

dente.

Oficio n° 765(SF) 

Brasília, 30 de maio de 2008.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legislativo.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os devidos 

fins, o autografo do Decreto Legislativo n°146, de 2008, 
promulgado pelo Senhor Presidente do Senado

Federal, que “Aprova o ato que outorga autori-
zação a Organização para a Cidadania e desenvol-
vimento de Umarizal – Terezinha de Souza Fonseca 
– OCIDESF para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Umarizal, Estado do Rio 
Grande do Norte”.

Refere-se esse ate ao Projeto de Decreto Legis-
lativo n° 231, de 2007, originário da Câmara dos De-
putados e aprovado em revisão, pelo Senado Federal, 
onde tomou o n° 432, de 2007.

Atenciosamente, – Senador Antonio Carlos 
Valadares, Segundo Suplente, no exercício da Pri-
meira Secretaria.

Faço saber que a Congresso Nacional aprovou, e 
eu, Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado Fede-
ral, nos termos do art. 48, incise XXVIII, do Regimento 
Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO 
N°146 , DE 2008

Aprova o ato que outorga autorização 
a Organização para a cidadania e Desenvol-
vimento de Umarizal – Terezinha de Souza 
Fonseca – OCIDESF para executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de 
Umarizal, Estado do Rio Grande do Norte.

0 Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria n° 6, de 3 de janeiro de 2007, que outorga 
autorização a Organização para a Cidadania e De-
senvolvimento de Umarizal – Terezinha de Souza Fon-
seca – OCIDESF para executar, per 10 (dez) anos, 

sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Umarizal, Estado do Rio 
Grande do Norte.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Senado Federal, 30 de maio de 2008. – Sena-
dor Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado 
Federal.

Publique-se. Arquive-se
Em: 13-8-08. – Arlindo Chinaglia, Presi-

dente.

Ofício n° 766 (SF)

Brasília, 30 de maio de 2008.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legislativo.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os devidos 

fins, o autógrafo do Decreto Legislativo n° 147, de 
2008, promulgado pelo Senhor Presidente do Senado 
Federal, que “Aprova o ato que outorga autorização à 
Associção Comunitária Cultural Lagopedrense para 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Lago da Pedra, Estado do Maranhão”.

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis-
lativo n° 182, de 2007, originário da Câmara dos De-
putados e aprovado em revisão, pelo Senado Federal, 
onde tomou o n° 449, de 2007.

Atenciosamente, – Senador Antonio Carlos 
Valadares, Segundo Suplente, no exercício da Pri-
meira Secretaria.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e 
eu, Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado Fede-
ral, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento 
Interno, promulgo e seguinte

DECRETO LEGISLATIVO 
N° 147, DE 2008

Aprova o ato que outorga autorização 
a Associação Comunitária Cultural LAGO-
PEDRENSE para executar serviço de radio-
difusão comunitária na cidade de Lago da 
Pedra, Estado do Maranhão.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria n° 741, de 23 de outubro de 2006, que outorga 
autorização à Associação Comunitária Cultural Lago-
pedrense para executar, por 10 (dez) anos, sem direito 
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de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Lago da Pedra, Estado do Maranhão.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação.

Senado Federal, 30 de maio de 2008. – Sena-
dor Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado 
Federal.

Publique-se. Arquive-se
Em: 13-8-08. – Arlindo Chinaglia, Presi-

dente.

Ofício n° 767 (SF) 

Brasília, 30 de maio de 2008.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legislativo.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os devidos 

fins, o autógrafo do Decreto Legislativo n° 148, de 2008, 
promulgado pelo Senhor Presidente do Senado Fede-
ral, que “Aprova o ato que outorga autorização à Asso-
ciação Desportiva, Cultural e Comunitária Terra Roxa 
para executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Terra Roxa, Estado de São Paulo”.

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis-
lativo n° 306, de 2007, originário da Câmara dos De-
putados e aprovado em revisão, pelo Senado Federal, 
onde tomou o n° 463, de 2007.

Atenciosamente, – Senador Antonio Carlos 
Valadares, Segundo Suplente, no exercício da Pri-
meira Secretaria.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e 
eu, Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado Fede-
ral, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento 
Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO 
N° 148, DE 2008

Aprova o ato que outorga autorização 
à Associação Desportiva, Cultural e Comu-
nitária Terra Roxa para executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Terra 
Roxa, Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria n° 121, de 23 de março de 2006, que outor-
ga autorização à Associação Desportiva, Cultural e 
Comunitária Terra Roxa para executar, por 10 (dez) 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-

difusão comunitária na cidade de Terra Roxa, Estado 
de São Paulo.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação.

Senado Federal, 30 de maio de 2008. – Sena-
dor Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado 
Federal.

Publique-se. Arquive-se
Em: 13-8-08. – Arlindo Chinaglia, Presi-

dente.

Ofício n° 768 (SF)

Brasília, 30 de maio de 2008

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legislativo.

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os devidos 

fins, o autógrafo do Decreto Legislativo n° 149, de 2008, 
promulgado pelo Senhor Presidente do Senado Federal, 
que “Aprova o ato que outorga autorização a Associa-
ção Comunitária de Cruzeiro Vale FM de Radiodifusão 
para executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Cruzeiro, Estado de São Paulo”.

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis-
lativo n° 303, de 2007, originário da Câmara dos De-
putados e aprovado em revisão, pelo Senado Federal, 
onde tomou o n° 476, de 2007.

Atenciosamente, – Senador Antonio Carlos Ma-
galhães, Segundo Suplente, no exercício da Primeira 
Secretaria.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e 
eu, Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado Fede-
ral, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento 
Interno, promulgo e seguinte

DECRETO LEGISLATIVO  
N° 149, DE 2008

Aprova o ate que outorga autorização 
a Ass0ciação Comunitária de Cruzeiro Vale 
FM de Radiodifusão para executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de 
Cruzeiro, Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria n° 810, de 25 de outubro de 2006, que outorga 
autorização a Associação Comunitária de Cruzeiro 
Vale FM de Radiodifusão para executar, por 10 (dez) 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
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difusão comunitária na cidade de Cruzeiro, Estado de 
São Paulo.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação.

Senado Federal, 30 de maio de 2008. – Sena-
dor Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado 
Federal.

Publique-se. Arquive-se
Em: 13-8-08. – Arlindo Chinaglia, Presi-

dente.

Ofício n° 769 (SF)

Brasília, 30 de maio de 2008

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legislativo.

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os devidos 

fins, o autógrafo do Decreto Legislativo n° 150, de 2008, 
promulgado pelo Senhor Presidente do Senado Fede-
ral, que “Aprova o ato que outorga permissão à AMG 
Publicidade e Comunicação Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na 
cidade de Nioaque, Estado de Mato Grosso do Sul”.

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis-
lativo n° 305, de 2007, originário da Câmara dos De-
putados e aprovado em revisão, pelo Senado Federal, 
onde tomou o n° 478, de 2007.

Atenciosamente, – Senador Antonio Carlos 
Valadares, Segundo Suplente, no exercício da Pri-
meira Secretaria.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e 
eu, Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado Fede-
ral, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento 
Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO  
N° 150, DE 2008

Aprova o ato que outorga permissão à 
AMG Publicidade e Comunicação Ltda. Para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada na cidade de Nioaque, 
Estado de Mato Grosso do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria n° 513, de 13 de setembro de 2006, que ou-
torga permissão à AMG Publicidade e Comunicação 
Ltda. para explorar, por 10 (dez) anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre-

qüência modulada na cidade de Nioaque, Estado de 
Mato Grosso do Sul.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação.

Senado Federal, 30 de maio de 2008. – Sena-
dor Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado 
Federal.

Publique-se. Arquive-se
Em: 13-8-08. – Arlindo Chinaglia, Presi-

dente.

Ofício n° 770 (SF)

Brasília, 30 de maio de 2008

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legislativo.

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os devidos 

fins, o autógrafo de Decreto Legislativo n° 151, de 
2008, promulgado pelo Senhor Presidente do Senado 
Federal, que “Aprova a ato que outorga autorização a 
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE C0MUNICAÇÃO 
E CULTURA DE PALMEIRA para executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Palmeira, Es-
tado do Paraná”.

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis-
lativo n° 338, de 2007, originário da Câmara dos De-
putados e aprovado em revisão, pelo Senado Federal, 
onde tomou a n° 483, de 2007.

Atenciosamente, – Senador Antonio Carlos 
Valadares, Segundo Suplente, no exercício da Pri-
meira Secretaria.

Faço saber que e Congresso Nacional aprovou, e 
eu, Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado Fede-
ral, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento 
Interno, promulgo e seguinte

DECRETO LEGISLATIVO  
N° 151, DE 2008

Aprova o ato que outorga autorização 
a Associação Comunitária de Comunicação 
e Cultura de Palmeira para executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de 
Palmeira, Estado do Paraná.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria n° 598, de 24 de novembro de 2005, que ou-
torga autorização a Associação Comunitária de Co-
municação e Cultura de Palmeira para executar, por 
10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço 
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de radiodifusão comunitária na cidade de Palmeira, 
Estado do Paraná.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação.

Senado Federal, 30 de maio de 2008. – Sena-
dor Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado 
Federal.

Publique-se. Arquive-se
Em: 13-8-08. – Arlindo Chinaglia, Presi-

dente.

Ofício n° 771 (SF)

Brasília, 30 de maio de 2008

A Sua Excelência a Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legislativo.

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para as devidos 

fins, a autógrafo do Decreto Legislativo n° 152, de 
2008, promulgado pelo Senhor Presidente do Senado 
Federal, que “Aprova a ato que outorga autorização a 
Associação Baionense de Rádio Difusão Comunitária 
– ABARCO, para executar serviço de radiodifusão co-
munitária na cidade de Baião, Estado do Pará”.

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis-
lativo n° 309, de 2007, originário da Câmara dos De-
putados e aprovado em revisão, pelo Senado Federal, 
onde tomou a n° 487, de 2007.

Atenciosamente, – Senador Antonio Carlos 
Valadares, Segundo Suplente, no exercício da Pri-
meira Secretaria.

Faço saber que a Congresso Nacional aprovou, e 
eu, Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado Fede-
ral, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento 
Interno, promulgo a seguinte

DECRETO LEGISLATIVO 
N° 152, DE 2008

Aprova a ato que outorga autorização 
a Associação Baionense de Rádio Difusão 
Comunitária – ABARCO, para executar ser-
viço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Baião, Estado do Pará.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria n° 159, de 16 de abril de 2004, que outorga 
autorização a Associação Baionense de Rádio Difu-
são Comunitária – ABARCO, para executar, por 10 
(dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de 

radiodifusão comunitária na cidade de Baião, Estada 
do Pará.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação.

Senado Federal, 30 de maio de 2008. – Sena-
dor Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado 
Federal.

Publique-se. Arquive-se
Em: 13-8-08. – Arlindo Chinaglia, Presi-

dente.

Ofício nº 772 (SF)

Brasília, 30 de maio de 2008

A Sua Excelência a Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legislativo.

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para as devidos 

fins, a autógrafo do Decreto Legislativo n° 153, de 
2008, promulgado pelo Senhor Presidente do Senado 
Federal, que “Aprova o ato que outorga autorização a 
Associação de Moradores e Amigos de Serranópolis 
do Iguaçu – AMASI, para executar serviço de radiodifu-
são comunitária na cidade de Serranópolis do Iguaçu, 
Estado do Paraná”.

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis-
lativo n° 332, de 2007, originário da Câmara dos De-
putados e aprovado em revisão, pelo Senado Federal, 
onde tomou a n° 4, de 2008.

Atenciosamente, – Senador Antonio Carlos 
Valadares, Segundo Suplente, no exercício da Pri-
meira Secretaria.

Faço saber que a Congresso Nacional aprovou, e 
eu, Garibaldi Alves Filhe, Presidente do Senado Fede-
ral, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento 
Interno, promulgo a seguinte

DECRETO LEGISLATIVO  
N° 153, DE 2008

Aprova a ate que outorga autorização 
a Associação de Moradores e Amigos de 
Serranópolis do Iguaçu – AMASI para exe-
cutar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Serranópolis de Iguaçu, Es-
tado do Paraná.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado a ato a que se refere a Por-

taria n° 772, de 22 de dezembro de 2003, que outorga 
autorização a Associação de Moradores e Amigos de 
Serranópolis do Iguaçu – AMASI para executar, por 10 
(dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
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radiodifusão comunitária na cidade de Serranópolis do 
Iguaçu, Estado do Paraná.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação.

Senado Federal, 30 de maio de 2008. – Sena-
dor Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado 
Federal.

Publique-se. Arquive-se
Em: 13-8-08. – Arlindo Chinaglia, Presi-

dente.

Ofício n° 773 (SF)

Brasília, 30 de maio de 2008

A Sua Excelência a Senhor
Deputada Osmar Serraglio
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legislativo.

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os devi-

dos fins, autógrafo do Decreto Legislativo n° 154, de 
2008, promulgado pelo Senhor Presidente do Senado 
Federal, que “Aprova o ato que outorga autorização 
a Associação Cultural Rádio Comunidade São João 
FM para executar serviço de radiodifusão comunitá-
ria na cidade de São João do Polesine, Estado do Rio 
Grande do Sul”.

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis-
lativo n° 205, de 2007, originário da Câmara dos De-
putados e aprovado em revisão, pelo Senado Federal, 
onde tomou o n° 21, de 2008.

Atenciosamente, – Senador Antonio Carlos 
Valadares, Segundo Suplente, no exercício da Pri-
meira Secretaria.

Faço saber que a Congresso Nacional aprovou, e 
eu, Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado Fede-
ral, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento 
Interno, promulga a seguinte

DECRETO LEGISLATIVO 
N° 154, DE 2008

Aprova o ato que outorga autorização 
a Associação Cultural Rádio Comunidade 
São João FM para executar serviço de ra-
diodifusão comunitária na cidade de São 
João do Polesine, Estado do Rio Grande 
do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria n° 686, de 9 de dezembro de 2003, que outorga 
autorização a Associação Cultural Rádio Comunidade 
São João FM para executar, por 10 (dez) anos, sem 

direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária na cidade de São João do Polesine, Estado 
do Rio Grande do Sul.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação.

Senado Federal, 30 de maio de 2008. – Sena-
dor Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado 
Federal.

Publique-se. Arquive-se
Em: 13-8-08. – Arlindo Chinaglia, Presi-

dente.

Ofício n° 993 (SF)

Brasília, 15 de julho de 2008

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legislativo.

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os devidos 

fins, o autógrafo do Decreto Legislativo n° 187, de 2008, 
promulgado pelo Senhor Presidente do Senado Fede-
ral, que “Aprova o texto do Acordo para Conservação 
de Albatrozes e Petréis”.

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis-
lativo n° 2.546, de 2006, originário da Câmara dos De-
putados e aprovado em revisão, pelo Senado Federal, 
onde tomou o n° 151, de 2008.

Atenciosamente, – Senador Antonio Carlos Va-
ladares, Segundo Suplente no exercício da Primeira 
Secretaria.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e 
eu, Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado Fede-
ral, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento 
Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO 
N° 187, DE 2008(*)

Aprova o texto do Acordo para Con-
servação de Albatrozes e Petréis.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o texto do Acordo para a 

Conservação de Albatrozes e Petréis.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do 

Congresso Nacional quaisquer atos que possam resul-
tar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer 
ajustes complementares que, nos termos do inciso I 
do caput do art. 49 da Constituição Federal, acarre-
tem encargos ou compromissos gravosos ao patrimô-
nio nacional.
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Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação.

Senado Federal, 15 de julho de 2008. – Senador 
Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado Federal

Publique-se. Arquive-se
Em: 13-8-08. – Arlindo Chinaglia, Presi-

dente.

Ofício n° 995 (SF)

Brasília, 15 de julho de 2008

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legislativo.

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os devidos 

fins, o autógrafo do Decreto Legislativo n° 188, de 2008, 
promulgado pelo Senhor Presidente do Senado Fede-
ral, que “Aprova o texto do Acordo entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo do Reino 
Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte para Evitar 
a Dupla Tributação dos Lucros Decorrentes do Trans-
porte Marítimo e Aéreo, celebrado em Brasília, em 27 
de julho de 2005”.

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis-
lativo n° 66, de 2007, originário da Câmara dos De-
putados e aprovado em revisão, pelo Senado Federal, 
onde tomou o n° 154, de 2008.

Atenciosamente, – Senador Antonio Carlos 
Valadares, Segundo Suplente, no exercício da Pri-
meira Secretaria.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e 
eu, Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado Fede-
ral, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento 
Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO 
N° 188, DE 2008

Aprova o texto do Acordo entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e o 
Governo do Reino Unido da Grã-Bretanha e 
Irlanda do Norte para Evitar a Dupla Tributa-
ção dos Lucros Decorrentes do Transporte 
Marítimo e Aéreo, celebrado em Brasília, 27 
de julho de 2005.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o texto do Acordo entre o 

Governo da República Federativa do Brasil e o Gover-
no do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte 
para Evitar a Dupla Tributação dos Lucros Decorrentes 

do Transporte Marítimo e Aéreo, celebrado em Brasília, 
em 27 de julho de 2005.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resul-
tar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer 
ajustes complementares que, nos termos do inciso I 
do caput do art. 49 da Constituição Federal, acarre-
tem encargos ou compromissos gravosos ao patrimô-
nio nacional.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação.

Senado Federal, 15 de julho de 2008. – Senador 
Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado Federal

Publique-se. Arquive-se
Em: 13-8-08. – Arlindo Chinaglia, Presi-

dente.

Ofício nº 998 (SF)

Brasília, 15 de julho de 2008

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legislativo.

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os devi-

dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo nº 189, de 
2008, promulgado pelo Senhor Presidente do Senado 
Federal, que “Aprova o texto da Exposição de Motivos 
dos Senhores Ministros de Estado da Defesa e das 
Relações Exteriores, relativa ao aumento do efetivo 
do contingente brasileiro na Missão de Estabilização 
das Nações Unidas no Haiti – MINUSTAH.”

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis-
lativo nº 515, de 2008, originário da Câmara dos De-
putados e aprovado em revisão, pelo Senado Federal, 
onde tomou o nº 166, de 2008.

Atenciosamente, – Senador Antonio Carlos 
Valadares, Segundo Suplente, no exercício da Pri-
meira Secretaria.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e 
eu, Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado Fede-
ral, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento 
Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 189, DE 2008

Aprova o texto da Exposição de Moti-
vos dos Senhores Ministros de Estado da 
Defesa e das Relações Exteriores, relativa 
ao aumento do efetivo do contingente bra-
sileiro na Missão de Estabilização das Na-
ções Unidas no Haiti – MINUSTAH.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto da Exposição de 

Motivos dos Senhores Ministros de Estado da Defesa e 
das Relações Exteriores, relativa ao aumento do efetivo 
do contingente brasileiro na Missão de Estabilização 
das Nações Unidas no Haiti – MINUSTAH.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam re-
sultar em revisão do referido texto da Exposição de 
Motivos, bem como quaisquer ajustes complementa-
res que, nos termos do inciso I do caput do art. 49 da 
Constituição Federal, acarretem encargos ou compro-
missos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Senado Federal, 15 de julho de 2008. – Senador 
Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado Federal

Publique-se. Arquive-se
Em: 13-8-08. – Arlindo Chinaglia, Presi-

dente.

Ofício nº 951 (SF)

Brasília, 9 de julho de 2008

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legislativo

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os devidos 

fins, o autógrafo do Decreto Legislativo nº 186, de 2008, 
promulgado, atendendo o disposto no § 3º do art. 5º 
da Constituição Federal, pelo Senhor Presidente do 
Senado Federal, que “Aprova o texto da Convenção 
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e de 
seu Protocolo facultativo, assinados em Nova Iorque, 
30 de março de 2007.”

Refere-se esse ato a Projeto de Decreto Legis-
lativo nº 563, de 2008, originário da Câmara dos De-
putados e aprovado em revisão, pelo Senado Federal, 
onde tomou o nº 90, de 2008.

Atenciosamente, – Senador Flexa Ribeiro, Quarto 
Suplente, no exercício da Primeira Secretaria.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, 
e eu, Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado Fe-
deral, conforme o disposto no art. 5º, § 3º, da Consti-
tuição Federal e nos termos do art. 48, inciso XXVIII, 
do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 186, DE 2008

Aprova o texto da Convenção sobre 
os Direitos das Pessoas com Deficiência e 

de seu Protocolo Facultativo, assinados em 
Nova Iorque, 30 de março de 2007.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado, nos termos do § 3º do art. 

5º da Constituição Federal, o texto da Convenção so-
bre os Direitos das Pessoas com Deficiência e de seu 
Protocolo Facultativo, assinados em Nova Iorque, 30 
de março de 2007.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que alterem a 
referida Convenção e seu Protocolo Facultativo, bem 
como quaisquer outros ajustes complementares que, 
nos termos do inciso I do caput do art. 49 da Consti-
tuição Federal, acarretem encargos ou compromissos 
gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Senado Federal, 9 de julho de 2008. – Senador 
Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado Federal.

Publique-se. Arquive-se
Em: 13-8-08. – Arlindo Chinaglia, Presi-

dente.

Ofício nº 924 (SF)

Brasília, 4 de julho de 2008

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legislativo.
Nesta

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os devi-

dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo nº 176, 
de 2008, promulgado pelo Senhor Presidente do 
Senado Federal, que “Aprova o ato que outorga au-
torização à Associação de Radiodifusão Comunitária 
para o Desenvolvimento de Santana dos Garrotes 
– PB para executar serviço de radiodifusão comu-
nitária na cidade de Santana dos Garrotes, Estado 
da Paraíba.”

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis-
lativo nº 363, de 2007, originário da Câmara dos De-
putados e aprovado em revisão, pelo Senado Federal, 
onde tomou o nº 490, de 2007.

Atenciosamente, – Senador Paulo Paim, no exer-
cício da Primeira Secretaria. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e 
eu, Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado Fede-
ral, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento 
Interno, promulgo o seguinte
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DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 176, DE 2008

Aprova o ato que outorga autorização 
à Associação de Radiodifusão Comunitária 
para o Desenvolvimento de Santana dos 
Garrotes – PB para executar serviço de ra-
diodifusão comunitária na cidade de San-
tana dos Garrotes, Estado da Paraíba.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria nº 729, de 23 de outubro de 2006, que ou-
torga autorização à Associação de Radiodifusão Co-
munitária para o Desenvolvimento de Santana dos 
Garrotes – PB para executar, por 10 (dez) anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária na cidade de Santana dos Garrotes, Esta-
do da Paraíba.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Senado Federal, 4 de julho de 2008. – Senador 
Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado Federal.

Publique-se. Arquive-se
Em: 13-8-08. – Arlindo Chinaglia, Presi-

dente.

Ofício nº 925 (SF)

Brasília, 4 de julho de 2008

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legislativo.

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os de-

vidos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo nº 
177, de 2008, promulgado pelo Senhor Presidente 
do Senado Federal, que “Aprova o ato que outorga 
autorização à Fundação Sócio Cultural Amigos de 
Manaíra – FUNSCAM para executar serviço de ra-
diodifusão comunitária na cidade de Manaíra, Es-
tado da Paraíba.”

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis-
lativo nº 1.591, de 2005, originário da Câmara dos De-
putados e aprovado em revisão, pelo Senado Federal, 
onde tomou o nº 14, de 2008.

Atenciosamente, – Senador Paulo Paim, no exer-
cício da Primeira Secretaria.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e 
eu, Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado Fede-
ral, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento 
Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 177, DE 2008

Aprova o ato que outorga autorização 
à Fundação Sócio Cultural Amigos de Ma-
naíra – FUNSCAM para executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de 
Manaíra, Estado da Paraíba.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria nº 729, de 15 de dezembro de 2003, que ou-
torga autorização à Fundação Sócio Cultural Amigos 
de Manaíra – FUNSCAM para executar, por 10 (dez) 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária na cidade de Manaíra, Estado da 
Paraíba.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Senado Federal, 4 de julho de 2008. – Senador 
Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado Federal.

Publique-se. Arquive-se
Em: 13-8-08. – Arlindo Chinaglia, Presi-

dente.

Ofício n° 926 (SF)

Brasília, 4 de julho de 2008

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legislativo.
Nesta

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os devi-

dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo n° 198, 
de 2008, promulgado pelo Senhor Presidente do Se-
nado Federal, que “Aprova o ato que outorga autori-
zação à Associação Comunitária dos Moradores de 
Seridó para executar serviço de radiodifusão comu-
nitária na cidade de São Vicente do Seridó, Estado 
da Paraíba”.

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis-
lativo n° 1.893, de 2005, originário da Câmara dos De-
putados e aprovado em revisão, pelo Senado Federal, 
onde tomou o n° 15, de 2008.

Atenciosamente, – Senador Paulo Paim, no exer-
cício da Primeira Secretaria.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e 
eu, Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado Fede-
ral, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento 
Interno, promulgo o seguinte
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DECRETO LEGISLATIVO  
N° 178, DE 2008

Aprova o ato que outorga autorização 
à Associação Comunitária dos Moradores 
de Seridó para executar serviço de radiodi-
fusão comunitária na cidade de São Vicente 
do Seridó, Estado da Paraíba.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria n° 215, de 28 de abril de 2004, que outorga 
autorização à Associação Comunitária dos Morado-
res de Seridó para executar, por 10 (dez) anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária na cidade de São Vicente do Seridó, Esta-
do da Paraíba.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação.

Senado Federal, 4 de julho de 2008. – Senador 
Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado Federal.

Publique-se. Arquive-se
Em: 13-8-08. – Arlindo Chinaglia, Presi-

dente.

Ofício n° 927 (SF)

Brasília, 4 de julho de 2008

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legislativo.
Nesta

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os de-

vidos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo n° 
179, de 2008, promulgado pelo Senhor Presidente 
do Senado Federal, que “Aprova o ato que outorga 
autorização à Associação de Radiodifusão de Iná-
cio Martins para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Inácio Martins, Estado 
do Paraná”.

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis-
lativo n° 126, de 2007, originário da Câmara dos De-
putados e aprovado em revisão, pelo Senado Federal, 
onde tomou o n° 18, de 2008.

Atenciosamente, – Senador Paulo Paim, no exer-
cício da Primeira Secretaria.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e 
eu, Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado Fede-
ral, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento 
Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO 
N° 179, DE 2008

Aprova o ato que outorga autorização à 
Associação de Radiodifusão de Inácio Mar-
tins para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Inácio Martins, 
Estado do Paraná.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria n° 444, de 28 de agosto de 2003, que ou-
torga autorização à Associação de Radiodifusão 
de Inácio Martins para executar, por 10 (dez) anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifu-
são comunitária na cidade de Inácio Martins, Esta-
do do Paraná.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação.

Senado Federal, 4 de julho de 2008. – Senador 
Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado Federal.

Publique-se. Arquive-se
Em: 13-8-08. – Arlindo Chinaglia, Presi-

dente.

Ofício n° 928 (SF)

Brasília, 4 de julho de 2008

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legislativo.
Nesta

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os de-

vidos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo n° 
180, de 2008, promulgado pelo Senhor Presidente 
do Senado Federal, que “Aprova o ato que outorga 
permissão à Rádio Novo Século Ltda. para explo-
rar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na cidade de Braço do Norte, Estado de 
Santa Catarina”.

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis-
lativo n° 167, de 2007, originário da Câmara dos De-
putados e aprovado em revisão, pelo Senado Federal, 
onde tomou o n° 20, de 2008.

Atenciosamente, – Senador Paulo Paim, no exer-
cício da Primeira Secretaria.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e 
eu, Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado Fede-
ral, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento 
Interno, promulgo o seguinte
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DECRETO LEGISLATIVO  
N° 180, DE 2008

Aprova o ato que outorga permissão 
à Rádio Novo Século Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüên-
cia modulada na cidade de Braço do Norte, 
Estado de Santa Catarina.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria n° 975, de 20 de novembro de 2006, que 
outorga permissão à Rádio Novo Século Ltda. para 
explorar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusivi-
dade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na cidade de Braço do Norte, Estado de 
Santa Catarina.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação.

Senado Federal, 4 de julho de 2008. – Senador 
Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado Federal.

Publique-se. Arquive-se
Em: 13-8-08. – Arlindo Chinaglia, Presi-

dente.

Ofício n° 929 (SF)

Brasília, 4 de julho de 2008.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legislativo.
Nesta

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os de-

vidos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo n° 
181, de 2008, promulgado pelo Senhor Presidente 
do Senado Federal, que “Aprova o ato que outor-
ga permissão à Simpatia FM Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência mo-
dulada na cidade de Campos Novos, Estado de 
Santa Catarina.”

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis-
lativo n° 381, de 2007, originário da Câmara dos De-
putados e aprovado em revisão, pelo Senado Federal, 
onde tomou o n° 30, de 2008.

Atenciosamente, – Senador Paulo Paim, no exer-
cício da Primeira Secretaria.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e 
eu, Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado Fede-
ral, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento 
Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO  
N° 181, DE 2008

Aprova o ato que outorga permissão à 
Simpatia FM Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modu-
lada na cidade de Campos Novos, Estado 
de Santa Catarina.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria n° 292, de 4 de julho de 2005, que outorga 
permissão à Simpatia FM Ltda. para explorar, por 10 
(dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade 
de Campos Novos, Estado de Santa Catarina.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação.

Senado Federal, 4 de julho de 2008. – Senador 
Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado Federal.

Publique-se. Arquive-se
Em: 13-8-08. – Arlindo Chinaglia, Presi-

dente.

Ofício n° 930 (SF)

Brasília, 4 de julho de 2008

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legislativo.
Nesta

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os de-

vidos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo n° 
182, de 2008, promulgado pelo Senhor Presidente 
do Senado Federal, que “Aprova o ato que outorga 
permissão à Radio FM Medianeira S/C Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqü-
ência modulada na cidade de Navegantes, Estado 
de Santa Catarina.”

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis-
lativo n° 380, de 2007, originário da Câmara dos De-
putados e aprovado em revisão, pelo Senado Federal, 
onde tomou o n° 31, de 2008.

Atenciosamente, – Senador Paulo Paim, no exer-
cício da Primeira Secretaria.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e 
eu, Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado Fede-
ral, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento 
Interno, promulgo o seguinte
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DECRETO LEGISLATIVO  
N° 182, DE 2008

Aprova o ato que outorga permissão 
à Rádio FM Medianeira S/C Ltda. para ex-
plorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Nave-
gantes, Estado de Santa Catarina.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria n° 593, de 24 de novembro de 2005, que outor-
ga permissão à Rádio FM Medianeira S/C Ltda. para 
explorar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusivi-
dade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na cidade de Navegantes, Estado de Santa 
Catarina.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação.

Senado Federal, 4 de julho de 2008. – Senador 
Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado Federal.

Publique-se. Arquive-se
Em: 13-8-08. – Arlindo Chinaglia, Presi-

dente.

Ofício n° 931 (SF)

Brasília, 4 de julho de 2008

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legislativo.

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os devidos 

fins, o autógrafo do Decreto Legislativo n° 183, de 
2008, promulgado pelo Senhor Presidente do Senado 
Federal, que “Aprova o ato que outorga autorização 
à Associação de Radiodifusão de São Jerônimo da 
Serra – Paraná, para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de São Jerônimo da Serra, Es-
tado do Paraná.”

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis-
lativo nº 371, de 2007, originário da Câmara dos De-
putados e aprovado em revisão, pelo Senado Federal, 
onde tomou o n° 32, de 2008.

Atenciosamente, – Senador Paulo Paim, no exer-
cício da Primeira Secretaria.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e 
eu, Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado Fede-
ral, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento 
Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO  
N° 183, DE 2008

Aprova o ato que outorga autoriza-
ção à Associação de Radiodifusão de São 
Jerônimo da Serra – Paraná para executar 
serviço de radiodifusão comunitária na ci-
dade de São Jerônimo da Serra, Estado 
do Paraná.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria n° 92, de 16 de fevereiro de 2005, que outor-
ga autorização à Associação de Radiodifusão de São 
Jerônimo da Serra – Paraná para executar, por 10 
(dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de São Jerônimo 
da Serra, Estado do Paraná.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação.

Senado Federal, 4 de julho de 2008. – Senador 
Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado Federal.

Publique-se. Arquive-se
Em: 13-8-08. – Arlindo Chinaglia, Presi-

dente.

Oficio n° 932 (SF)

Brasília, 4 de julho de 2008

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legislativo.
Nesta

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os devidos 

fins, o autógrafo do Decreto Legislativo n° 184, de 
2008, promulgado pelo Senhor Presidente do Senado 
Federal, que “Aprova o ato que outorga autorização à 
Associação Rádio Comunitária Península Norte para 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Brasília, Distrito Federal.”

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis-
lativo nº 345, de 2007, originário da Câmara dos De-
putados e aprovado em revisão, pelo Senado Federal, 
onde tomou o n° 36, de 2008.

Atenciosamente, – Senador Paulo Paim, no exer-
cício da Primeira Secretaria.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e 
eu, Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado Fede-
ral, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento 
Interno, promulgo o seguinte
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DECRETO LEGISLATIVO  
N° 184, DE 2008

Aprova o ato que outorga autorização 
à Associação Rádio Comunitária Península 
Norte para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Brasília, Distrito 
Federal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria n° 420, de 4 de setembro de 2006, que outorga 
autorização à Associação Rádio Comunitária Península 
Norte para executar, por 10 (dez) anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Brasília, Distrito Federal.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação.

Senado Federal, 4 de julho de 2008. – Senador 
Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado Federal.

Publique-se. Arquive-se
Em: 13-8-08. – Arlindo Chinaglia, Presi-

dente.

Ofício n° 933 (SF)

Brasília, 4 de julho de 2008

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legislativo.
Nesta

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os devidos 

fins, o autógrafo do Decreto Legislativo n° 185, de 
2008, promulgado pelo Senhor Presidente do Sena-
do Federal, que “Aprova o ato que outorga permissão 
à Freqüência Brasileira de Comunicações Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na cidade de Triunfo, Estado do Rio Gran-
de do Sul”.

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis-
lativo n° 388, de 2007, originário da Câmara dos De-
putados e aprovado em revisão, pelo Senado Federal, 
onde tomou o n° 39, de 2008.

Atenciosamente, – Senador Paulo Paim, no exer-
cício da Primeira Secretaria.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e 
eu, Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado Fede-
ral, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento 
Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO  
N° 185, DE 2008

Aprova o ato que outorga permissão 
à Freqüência Brasileira de Comunicações 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade 
de Triunfo, Estado do Rio Grande do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria n° 23, de 1º de fevereiro de 2006, que outorga 
permissão à Freqüência Brasileira de Comunicações 
Ltda. para explorar, por 10 (dez) anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre-
qüência modulada na cidade de Triunfo, Estado do Rio 
Grande do Sul.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação.

Senado Federal, 4 de julho de 2008. – Senador 
Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado Federal.

Publique-se. Arquive-se
Em: 13-8-08. – Arlindo Chinaglia, Presi-

dente.

OF/GAB/I/Nº 789

Brasília, 13 de agosto de 2008

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

Senhor Presidente,
Em atenção ao Ofício SGM/P no 2.034/2007, en-

caminho a Vossa Excelência a relação dos nomes dos 
deputados do Bloco PMDB/PTC, que comporão a Co-
missão Especial destinada a proferir parecer à Proposta 
de Emenda à Constituição no 3-A, de 2007, que “altera o 
inciso XII do art. 93 da Constituição Federal” (permite fé-
rias coletivas nos juízos e tribunais de segundo grau).

Titulares

Antonio Bulhões 
Mauro Lopes
Nelson Trad

Suplentes

Pastor Pedro Ribeiro

Outrossim, informo que as demais vagas serão 
preenchidas oportunamente.

Atenciosamente, – Deputado Henrique Eduardo 
Alves, Líder do Bloco

Publique-se.
Em: 13-8-08. – Arlindo Chinaglia, Presi-

dente.
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OF. N° 168/GAB

Brasília, 13 de agosto de 2008

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

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

a fim de indicar como titulares os Deputados Carlos 
Zaratini (PT – SP), Marco Maia (PT – RS), Candido 
Vaccarezza (PT – SP) e como suplentes os Deputa-
dos Dr. Rosinha (PT – PR), Pepe Vargas (PT – RS) e 
Miguel Martini (PHSMG) para integrarem a Comissão 
Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de 
Lei n° 2.452, de 2007, da CPI – Crise do Sistema de 
Tráfego Aéreo Brasileiro, que “altera a Lei n° 7.565, 
de 19 de dezembro de 1986 – Código Brasileiro de 
Aeronáutica”.

Atenciosamente, – Deputado Maurício Rands, 
Líder do PT

Publique-se.
Em: 13-8-08. – Arlindo Chinaglia, Presi-

dente.

OF. N° 169/2008/GAB

Brasília, 7 de agosto de 2008

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

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

a fim de indicar como titulares os Deputados Antônio 
Carlos Biffi (PT – MS), Carlos Abicalil (PT – MT), Iran 
Barbosa (PT – SE) e como suplentes os Deputados 
Dr. Rosinha (PT – PR), Gilmar Machado (PT – MG) e 
José Guimarães (PT – CE) para integrarem a Comis-
são Especial destinada a proferir parecer ao Projeto 
de Lei n° 247, de 2007, do Sr. Sandes Júnior, que 
“dispõe sobre a criação da lei de responsabilidade 
educacional, alterando a Lei n° 8.069, de 13 de julho 
de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente; a Lei n° 8.429, de 2 de junho de 1992, 
que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes 
públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exer-
cício de mandato, cargo, emprego ou função na ad-
ministração pública direta, indireta ou fundacional; a 
Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que dispõe 
sobre as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e a 
Lei n° 9.424, de 24 de Dezembro de 1996, que dispõe 
sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do 

Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, 
na forma prevista no art. 60, § 7° do Ato das Disposi-
ções Constitucionais Transitórias”.

Atenciosamente, – Deputado Maurício Rands, 
Líder do PT

Publique-se.
Em: 13-8-08. – Arlindo Chinaglia, Presi-

dente.

OF Nº 170/2008/GAB

Brasília, 11 de agosto de 2008

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

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

a fim de indicar como titulares os Deputados Leonar-
do Monteiro (PT – MG), Pedro Eugênio (PT – PE), 
Tarcísio Zimmermann (PT – RS) e como suplente o 
Deputado Renato Molling (PP – RS) para integrarem 
a Comissão Especial destinada a proferir parecer ao 
Projeto de Lei Complementar nº 98, de 2000, do Sr. 
Júlio Redecker, que “dispõe sobre o comércio exterior 
e dá outras providencias.”

Atenciosamente, – Deputado Maurício Rands, 
Líder do PT.

Publique-se.
Em: 13-8-08. – Arlindo Chinaglia, Presi-

dente.

Ofício nº 118/2008/M.H.

Brasília, 13 de agosto de 2008

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

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

putados Givaldo Carimbão PSB – AL, como titular, e 
Francisco Tenório (PMN-AL), como suplente, da Co-
missão Especial destinada a proferir parecer ao Proje-
to de Lei nº 4.305, de 2004, do Sr. Eduardo Valverde, 
que “dispõe sobre a profissão de Agente de Segurança 
Privada e dá outras providências.”

Respeitosamente, – Mário Heringer, Líder do 
Bloco, Bloco PSB – PDT PCdoB – PMN e PRB 

Publique-se.
Em: 13-8-08. – Arlindo Chinaglia, Presi-

dente.
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OF. PSDB Nº 679/2008

Brasília, 13 de agosto de 2008

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

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Eduar-

do Gomes, como membro suplente, para integrar a 
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público.

Respeitosamente, – Deputado José Aníbal, Líder 
do PSDB

Defiro. Publique-se.
Em: 13-8-08. – Arlindo Chinaglia, Presi-

dente

OF. PSDB Nº 681/2008

Brasília, 13 de agosto de 2008

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

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Eduardo 

Gomes, como membro suplente, para integrar a Co-
missão de Educação e Cultura.

Respeitosamente, – Deputado José Aníbal, Líder 
do PSDB

Defiro. Publique-se.
Em: 13-8-08. – Arlindo Chinaglia, Presi-

dente

OF. PSDB Nº 683/2008

Brasília, 13 de agosto de 2008

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

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Eduardo 

Gomes, como membro titular, para integrar a Comis-
são de Legislação Participativa.

Respeitosamente, – Deputado José Aníbal Pre-
sidente

Defiro. Publique-se.
Em: 13-8-08. – Arlindo Chinaglia, Presi-

dente

OF. PSDB Nº 686/2008

Brasília, 13 de agosto de 2008

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

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Eduardo 

Gomes, como membro titular, para integrar a Comis-
são de Minas e Energia.

Respeitosamente, – Deputado José Aníbal, Líder 
do PSDB

Defiro. Publique-se.
Em: 13-8-08. – Arlindo Chinaglia, Presi-

dente

Ofício nº 265-L-DEM/08 

Brasília, 12 de agosto de 2008

Excelentíssimo Senhor 
Deputado Arlindo Chinaglia 
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Osório 

Adriano para integrar, como membro titular, a Comis-
são Especial destinada a proferir parecer à Proposta 
de Emenda à Constituição nº 366-A, de 2005, do Sr. 
Arnaldo farias de Sá, que “dá nova redação ao inciso 
II do art. 98 da Constituição Federal e ao art. 30 do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias”, es-
tabelecendo o concurso público para seleção de juiz 
de paz, mantendo os atuais até a vacância das res-
pectivas funções, em vaga existente.

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

Publique-se.
Em: 13-8-08. – Arlindo Chinaglia, Presi-

dente

Ofício nº 278/2008

Brasília, 13 de agosto de 2008

Exmo Sr.
Deputado Arlindo Chinaglia
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

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

tais, o Senhor Deputado Pedro Fernandes (PTB – MA), 
na qualidade de Suplente, para compor a Comissão 
Especial destinada a proferir parecer à Proposta de 
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Emenda à Constituição nº 555, de 2006, que “revoga o 
art. 4º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003”.

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

Atenciosamente, – Deputado Jovair Arantes, 
Líder do PTB.

Publique-se.
Em: 13-8-08. – Arlindo Chinaglia, Presi-

dente

Oficio nº 263/08 

Brasília, 12 de agosto de 2008

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

Senhor Presidente,
Em atenção ao Ofício SGM/P nº 1.472/2007, indico 

a Vossa Excelência o nome do Deputado Marcelo Ortiz 
– PV/SP, para integrar, na condição de Titular, a Comis-
são Especial destinada a proferir parecer à Proposta de 
Emenda à Constituição nº 366-A, de 2005, do Sr. Arnaldo 
Faria de Sá, que “dá nova redação ao inciso II do art. 98 da 
Constituição Federal e ao art. 30 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias” estabelecendo o concurso 
público para seleção de juiz de paz, mantendo os atuais 
até a vacância das respectivas funções.

Atenciosamente, – Deputado Sarney Filho, Líder 
do PV.

Publique-se.
Em: 13-8-08. – Arlindo Chinaglia, Presi-

dente

COMISSÃO DE  
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA

OF. Nº 374– PP/2008 – CCJC 

Brasília, em 5 de agosto de 2008.

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

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

dências regimentais cabíveis, os Projetos de Decreto 
Legislativo apreciados por este Órgão Técnico, nesta 
data, a seguir relacionados: 436/08, 618/08, 646/08, 
647/08 e 657/08. 

Respeitosamente, – Deputado Eduardo Cunha, 
Presidente.

Publique-se.
Em: 13-8-08. – Arlindo Chinaglia, Presi-

dente

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Of.Pres – nº 401/08-CEC

Brasília, 6 de agosto de 2008.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Arlindo Chinaglia
Presidente da Câmara dos Deputados
Edifício Principal
Assunto: Comunica apreciação de Proposição.

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, para as providências 

regimentais cabíveis, que o Projeto de Lei nº 2.135, de 2007, 
foi apreciado, nesta data, por este Órgão Técnico.

Atenciosamente, – Deputado João Matos, 
Presidente.

Publique-se.
Em: 13-8-08. – Arlindo Chinaglia, Presi-

dente

Of.Pres – nº 402/08-CEC

Brasília, 6 de agosto de 2008.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Arlindo Chinaglia
Presidente da Câmara dos Deputados
Edifício Principal
Assunto: Comunica apreciação de Proposição.

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, para as providências 

regimentais cabíveis, que o Projeto de Lei nº 2.207, de 2007, 
foi apreciado, nesta data, por este Órgão Técnico.

Atenciosamente, – Deputado João Matos, 
Presidente.

Publique-se.
Em: 13-8-08. – Arlindo Chinaglia, Presi-

dente

Of.Pres – nº 403/08-CEC

Brasília, 6 de agosto de 2008.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Arlindo Chinaglia
Presidente da Câmara dos Deputados
Edifício Principal
Assunto: Comunica apreciação de Proposição.

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, para as providências 

regimentais cabíveis, que o Projeto de Lei nº 2.448-A, de 
2007, foi apreciado, nesta data, por este Órgão Técnico.

Atenciosamente, – Deputado João Matos, 
Presidente

Publique-se.
Em: 13-8-08. – Arlindo Chinaglia, Presi-

dente
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COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Of.P– N 262/08-CFT

Brasília, 6 de agosto de 2008.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Arlindo Chinaglia
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 6.553-
A/06, apreciado, nesta data, por este Órgão Técnico.

Atenciosamente, – Deputado Pedro Eugênio, 
Presidente. 

Publique-se.
Em: 13-8-08. – Arlindo Chinaglia, Presi-

dente

Of.P– N 263/08-CFT

Brasília, 6 de agosto de 2008.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Arlindo Chinaglia
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Ofício de Publicação
Nesta

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

cias regimentais cabíveis, o Projeto de Lei nº 6.970-
A/06, apreciado, nesta data, por este Órgão Técnico.

Atenciosamente, – Deputado Pedro Eugênio, 
Presidente. 

Publique-se.
Em: 13-8-08. – Arlindo Chinaglia, Presi-

dente
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Considere-se afastado, nos termos do artigo 56, 
inciso II, § 1°, da CF, c/c os artigos 235, incisos II e 
III, e 236, todos do RICD, a partir de 13 de agosto do 
corrente. Após, convoque-se o respectivo suplente. Ao 
Senhor Diretor-Geral. 

Publique-se.
Em 13-8-08. – Arlindo Chinaglia, Presi-

dente.

Brasília, 13 de agosto de 2008

Excelentíssimo Senhor
Deputado Arlindo Chinaglia
Presidente da Câmara dos Deputados Nesta

Senhor Presidente,
Atendendo convocação de Vossa Excelência, 

comunico-lhe que aceito assumir, a partir desta data, 
o mandato de deputado federal, na qualidade de su-
plente, pelo Estado do Amazonas, nos termos do art. 
56, § 1°, da CF.

Atenciosamente, – Ronaldo de Brito Leite (PHS/
AM).

Publique-se, nos termos do artigo 56, § 1°, da 
CF. Ao Senhor Diretor-Geral.

Em 13-808. – Arlindo Chinaglia, Presi-
dente.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
Nº 389, DE 2008 

(Do Sr. Francisco Rossi)

Altera a Lei nº 101, de 04 de maio de 
2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal – 
para reduzir os limites de despesas com 
pessoal definidos para os municípios.

Despacho: Apense-se ao PLP-1/2007. 
Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-

ciação do Plenário

Francisco Rossio Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º O inc. III, do art. 19, da Lei Complementar 

nº 101, de 04 de maio de 2000, passa a vigorar com 
a seguinte redação:

“Art. 19 ........ ..... ....................................
 ..... .........................................................
III – Municípios: 40% (quarenta por cen-

to).”

Art. 2º O inc. III, do art. 20, da Lei Complementar 
nº 101, de 04 de maio de 2000, passa a vigorar com 
a seguinte redação:

“Art. 20 ...... ..... ......................................
 ..... .........................................................
III – na esfera municipal:

a) 3% (três por cento) para o Legislativo, 
incluído o Tribunal de Contas do Município, 
quando houver;

b) 37% (trinta e sete por cento) para o 
Executivo.”

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da sua 
publicação.

Justificação

A Lei de Responsabilidade Fiscal é um sucesso. 
Disso, ninguém pode ter dúvida. Antes de sua aprova-
ção, a gestão pública em todo o País não passava de 
uma colcha de retalhos de iniciativas desencontradas 
e, muitas vezes, incompatíveis entre si, cenário em que 
o desperdício de recursos públicos era a regra mais 
comum, sobretudo quando o assunto era pagamento 
de pessoal. Criados os severos limites da LRF, todos 
os Municípios declaravam inicialmente que não seria 
possível aplicá-los, porque eram muito rigorosos e a 
maioria do serviços públicos que prestavam entraria 
em colapso. O que se observou, no entanto, foi que a 
aplicação da Lei não apenas era possível, mas também 
(e principalmente) altamente recomendável.

Os grandes esforços que foram feitos no sen-
tido de redução de gastos incluíam o combate ao 
desperdício e à corrupção, a unificação de forças 
para a realização de objetivos comuns, a melhoria na 
programação financeira, para se evitarem encargos 
financeiros decorrentes de mora, enfim, toda uma 
série de medidas que já se faziam necessárias há 
muito tempo.

Devemos constatar, no entanto, que, embora o 
progresso obtido até agora tenha sido significativo, 
muito ainda precisa ser feito. É evidente que o des-
perdício de recursos públicos no âmbito municipal 
ainda existe. As folhas de pagamento das Prefeituras 
e das Câmaras de Vereadores, em vez de se adequar 
às realidades que vivemos no mundo globalizado de 
hoje, permanecem teimosamente em processo de 
crescimento contínuo.

É preciso, portanto, rever a Lei de Responsabi-
lidade Fiscal, impondo aos Municípios limites de des-
pesas de pessoal mais severos. Somente assim po-
deremos ter a garantia de que o Municípios disporão 
dos recursos necessários para os investimentos que 
a sociedade brasileira tanto reclama.

Diante disso, é que esperamos contar com o 
apoio dos nobres Colegas para ver aprovada a pre-
sente proposição.

Sala das Sessões, 16 de julho de 2008. – Depu-
tado Francisco Rossi.
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
Nº 392, DE 2008 

(Do Sr. Vital do Rêgo Filho)

Acrescenta art. 17-A à Lei nº 4.595, de 
31 de dezembro de 1964, com fins de equi-
parar as administradoras de cartões de cré-
dito e de débito às instituições financeiras, 
regula as atividades dessas empresas, e dá 
outras providências.

Despacho: Apense-se à (ao) PLP-
106/2007. 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei complementar tem o objetivo de 

equiparar as empresas administradoras de cartões 
de crédito e de débito às instituições financeiras, bem 
como determinar suas obrigações perante o consumi-
dor e regular suas atividades. 

Art. 2º A Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 
1964, que “Dispõe sobre a Política e as instituições 
monetárias, bancárias e creditícias, cria o Conselho 
Monetário Nacional e dá outras providências”, passa 
a viger acrescida do seguinte art. 17-A:

“Art. 17– A. Para os efeitos desta Lei e da 
legislação em vigor, equiparam-se às institui-
ções financeiras as administradoras de cartões 
de crédito e de débito que exerçam quaisquer 
das atividades referidas neste artigo, de forma 
permanente ou eventual.

Parágrafo único. Para os fins desta Lei 
considera-se:

I – empresa administradora de cartão de 
crédito, a empresa que emite cartão de crédito 
com a fixação de um limite de compras, po-
dendo estar vinculado a contrato de abertura 
de crédito rotativo, em favor de pessoa cadas-
trada, para ser utilizado em caráter pessoal e 
intransferível, com utilização ou não de senha, 
para aquisição, pelo preço à vista, de bens ou 
serviços junto a estabelecimento filiado ao sis-
tema para pagamento futuro;

II – empresa administradora de cartão de 
débito, a empresa que emite cartão de débito, 
que funciona como um meio de pagamento 
vinculado a uma conta bancária para aquisi-
ção de bens ou serviços mediante a utilização 
de senha pessoal e intransferível e cujo valor 
da transação é debitado na conta bancária 
do titular, no ato da compra, de acordo com o 
saldo disponível.” (NR)

Art. 3º Às taxas de juros relativas ao financia-
mento do pagamento parcelado dos saldos devedores 
indicados no extrato do consumidor não poderá ser 
adicionada qualquer tarifa ou seguro e não será co-
brado adicional de qualquer valor, a qualquer título ou 
denominação, exceto aqueles relativos à multa e juros 
de mora, desde que previstos no contrato de adesão 
ao cartão de crédito ou de débito, exclusivamente nos 
casos de atraso ou inadimplência e observados os li-
mites permitidos na legislação em vigor.

Art. 4º Constituem obrigações das empresas ad-
ministradoras de cartões de crédito e de débito:

I – avaliar preliminarmente as informa-
ções pessoais, financeiras, profissionais e pa-
trimoniais do consumidor pretendente a aderir 
ao sistema de cartão de crédito ou de débito, 
ficando vedada a oferta de cartão a consumi-
dor que não possua ou não consiga comprovar 
sua renda por documento idôneo;

II – firmar contrato de adesão com o con-
sumidor, observados os parâmetros e cláusu-
las permitidas de acordo com os arts. 46 a 54, 
Capítulo VI, Seção III, da Lei nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1990, no qual constarão as obri-
gações, direitos e responsabilidades de cada 
parte contratante, bem como serão destacados 
os limites de taxas de juros a serem cobrados 
em caso de financiamento, inclusive informando 
a comissão de permanência e os juros de mora 
incidentes na hipótese de inadimplência;

III – informar ao titular ou usuário de car-
tão, na qualidade de consumidor:

a) as modalidades operacionais dos sis-
temas de compra, especialmente quando hou-
ver oferta de financiamento de saldo devedor, 
assim como suas alterações posteriores;

b) a fatura para pagamento mensal, com 
destaque em negrito para a data correta de 
vencimento e para o exato valor de quitação 
integral no mês corrente, além de realçar tam-
bém o valor do limite de gastos que é atribu-
ído ao cartão;

c) mensalmente, os valores discriminados 
das operações realizadas pelo titular e pelo 
usuário autorizado, os lançamentos de even-
tuais despesas, os encargos associados às 
operações efetuadas ou ao serviço prestado, 
o saldo financiado, a taxa de juros aplicada e 
a taxa de câmbio usada para conversão, no 
caso de despesas realizadas no exterior;

IV – firmar, com o estabelecimento comer-
cial ou de profissional liberal, que julgar conve-
niente para o sistema de cartão de crédito e de 
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débito, contrato de filiação com as condições 
gerais da prestação do serviço, as obrigações, 
direitos e responsabilidades de cada parte;

V – colocar à disposição do fornecedor 
filiado os equipamentos necessários para efe-
tivação de vendas pelo sistema;

VI – informar quinzenalmente ao forne-
cedor filiado a relação de cartões que estejam 
suspensos ou cancelados;

VII – pagar ao estabelecimento ou pro-
fissional liberal filiado os valores das vendas 
ou serviços prestados, segundo os termos do 
contrato de filiação;

VIII – fornecer ao consumidor o cartão 
contendo a sua marca, a do emissor ou rede 
de compras ou serviços no exterior, a fita de 
assinatura do titular, a tarja magnética e o 
dispositivo eletrônico de armazenamento de 
dados para segurança do usuário;

IX – disponibilizar central telefônica de 
acesso gratuito, com atendimento personaliza-
do, assegurando uma opção direta para cance-
lamento do cartão por parte do consumidor.

Parágrafo único. O descumprimento do disposto 
neste artigo sujeitará a empresa administradora de 
cartão de crédito ou de débito às penalidades previs-
tas no art. 56 e seguintes da Lei nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1990, sem prejuízos das demais sanções 
contidas nos arts. 44 e 45 da Lei nº 4.595, de 31 de 
dezembro de 1964.

Art. 5º O cartão de crédito é nominativo e intransfe-
rível, devendo nele constar gravação do nome do titular 
ou do usuário adicional autorizado, do número atribuído 
pela empresa emissora e seu prazo de validade.

Art. 6º O titular de cartão de crédito será pessoa 
física ou pessoa jurídica de direito privado.

Parágrafo único. O cartão de crédito cujo titular 
for pessoa jurídica de direito privado só poderá ser uti-
lizado pelos respectivos administradores, empregados 
ou funcionários autorizados.

Art. 7º É vedado às empresas administradoras 
de cartões de crédito e de débito:

I – a cobrança de multa por atraso ou 
falta de pagamento sobre a parcela do valor 
da fatura passível de financiamento em mon-
tante superior a 2% (dois por cento) ao mês, 
que será sempre calculado pro rata die;

II – a responsabilização do consumidor 
titular de cartão de crédito e de débito extra-
viado, furtado ou roubado pelo uso fraudulen-
to do mesmo por terceiro, após feita a devida 
comunicação, pelo interessado, do extravio, 

furto ou roubo à empresa administradora de 
cartão de crédito e de débito;

III – a suspensão total do uso do cartão, 
no caso de discordância do consumidor titular 
a respeito de valores lançados na fatura;

IV – a remessa de cartão de crédito ou 
de débito para entrega no domicilio de consu-
midor que não tenha, anteriormente, firmado 
o contrato de adesão ou não tenha feito qual-
quer solicitação nesse sentido.

Parágrafo único. A empresa administradora de 
cartão de crédito ou de débito que infringir o disposto 
neste artigo ficará sujeita às penalidades previstas no 
art. 56 e seguintes da Lei nº 8.078, de 11 de Setem-
bro de 1990.

Art. 8º As informações cadastrais e as opera-
ções realizadas entre as empresa administradoras de 
cartões de crédito e de débito e seus consumidores 
serão objeto de sigilo, na forma da Lei Complementar 
nº 105, de 10 de janeiro de 2001.

Art. 9º As empresas administradoras de cartões 
de crédito e de débito deverão informar mensalmente 
ao Banco Central do Brasil o valor de suas taxas de 
juros cobradas no financiamento de saldo devedor, 
tarifas de anuidade ou manutenção que cobram dos 
seus consumidores.

Parágrafo único. O Banco Central do Brasil manterá 
à disposição do público em geral, por intermédio de sua 
página eletrônica na rede mundial de computadores, 
tabelas permanentemente atualizadas contendo as in-
formações de que trata o caput deste artigo, ordenadas 
em ordem crescente do menor para o maior valor.

Art. 10. Esta lei complementar entra em vigor no 
prazo de 90 (noventa) dias de sua publicação oficial.

Justificação

Há muito que se discute a liberdade de atuação de 
um fortíssimo segmento da economia brasileira, que é 
constituído pelas empresas administradoras de cartões 
de crédito e de débito que movimentaram em operações 
– na função “crédito” – no ano de 2006, R$ 151,2 bilhões, 
e no ano de 2007, R$ 183,1 e – na função “débito” -, 
respectivamente em cada ano, R$ 69,4 bilhões e R$ 
88,0 bilhões 1. Tais números simbolizam volumes muito 
expressivos de recursos que são movimentados junto 
ao comércio e indústria nacionais e afetam diretamen-
te a vida de milhões de consumidores brasileiros, sem 
que essas empresas se submetam a qualquer tipo de 
fiscalização por parte das autoridades governamentais, 
particularmente do Banco Central do Brasil.

1  Fonte: http://www.abecs.org.br/arquivos%20excel/Tabe-
la_Resumida_2007.pdf
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A Pro Teste – Associação Brasileira de Defesa do 
Consumidor –, fez um estudo aprofundado do tema, 
realizou evento que discutiu “Os Cartões de Crédito 
e o Consumidor” e encaminhou à Secretaria desta 
Comissão sugestões para corrigir a irregularidades 
cometidas contra o consumidor brasileiro, que decidi 
acatar e deram origem a este projeto de lei.

O jornal Valor Econômico, em sua edição de 17 de 
junho deste ano, numa matéria intitulada “Varejo busca 
opção às altas taxas dos cartões de crédito”, publicou:

“(...) O setor de cartões é um dos que 
mais crescem no país há vários anos. Com 
expansão anual de 20%, o setor deve movi-
mentar este ano quase R$ 200 bilhões e ultra-
passar os 100 milhões de cartões de crédito 
em julho. De 2000 a 2007, o crescimento foi 
astronômico. O número de cartões subiu 232%, 
as transações cresceram 243% e o volume 
movimentado aumentou 263%.

Em meio ao forte crescimento, o setor 
acaba de ultrapassar as operadoras de tele-
fonia em queixas nos diversos Procons esta-
duais. Os cartões já são líderes em queixas, 
conforme foi anunciado no Ciab na semana 
passada, o principal congresso dos bancos. As 
taxas de juro mensal chegam a 16% (ou 494% 
ao ano), segundo a Associação Brasileira das 
Empresas de Catões de Crédito e Serviços 
(Abecs). A taxa média está em torno de 10% 
ao mês (214% ao ano).” (grifo nosso)

Partindo dessas preocupações, julgamos 
ser inadiável propor a inclusão dessas empre-
sas no rol das instituições financeiras descrito 
na Lei nº 4.595/64. Além disso, consideramos 
que há grande interesse público também em 
adequar esse segmento aos termos da Lei nº 
8.078, de 11 de setembro de 1990, que é o 
nosso Código de Proteção e Defesa do Con-
sumidor.

É importante aqui lembrar que a Lei nº 
9.613, de 03 de março de 1999, que “Dispõe 
sobre os crimes de “lavagem” ou ocultação 
de bens, direitos e valores; a prevenção da 
utilização do sistema financeiro para os ilí-
citos previstos nesta Lei; cria o Conselho de 
Controle de Atividades Financeiras – COAF, 
e dá outras providências”, já incorporou as 
administradoras de cartão de crédito na rela-
ção de empresas sujeitas à identificação de 
seus clientes, manutenção de registros e co-
municação de operações financeiras para o 
COAF (Conselho de Controle das Atividades 

Financeiras), conforme disposto em seu art. 
9º, parágrafo único, alíneas “c” e “e”.

Pretende-se, por intermédio deste projeto de lei 
complementar, que recebeu valiosas e fundamentais 
contribuições da Pro teste – Associação Brasileira de 
Defesa do Consumidor, corrigir essa importante lacuna 
que há em nosso ordenamento jurídico com a ausência 
de regulamentação das atividades desenvolvidas por 
estas empresas, uma vez que elas operam na órbita do 
mercado financeiro e – para segurança e transparên-
cia de nosso sistema financeiro – urge equipará-las às 
demais instituições financeiras já sujeitas ao controle 
e fiscalização do Banco Central do Brasil.

Temos convicção de que as empresas adminis-
tradoras de cartões de crédito e de débito, a despeito 
de algumas considerações doutrinárias em contrário, 
realizam essencialmente operações de cunho finan-
ceiro, envolvendo também a oferta de financiamentos 
e concessão de limites de crédito para pessoas físicas 
e jurídicas. Essas operações, que a priori seriam ca-
racterizadas como operações comerciais, abandona-
ram essa característica exatamente pelo fato de que 
tais empresas oferecem, aos seus clientes, algo além 
da simples compra de crédito ou da gestão de recur-
sos junto a outros estabelecimentos comerciais, que 
é o próprio financiamento com a cobrança dos juros 
correspondentes.

A propósito, é oportuno reproduzir o entendimento 
do eminente jurista Fran Martins2 a respeito das opera-
ções e das características de operação bancária que 
dizem respeito à utilização do cartão de crédito:

“O que caracteriza os cartões de crédito ban-
cários é o fato de participarem do organismo emis-
sor instituições bancária. Essa participação, como se 
disse, pode ser direta ou indireta, isto é, um banco ou 
um grupo de bancos pode ser o emissor dos cartões 
de crédito, ou criar uma sociedade ou associação 
para administrar a emissão desses cartões, devendo, 
entretanto, as operações feitas por meio de cartões 
estar ligadas aos bancos, incluindo-se, assim, como 
operações bancárias.”

O cartão de crédito resulta da evolução de práticas 
comerciais iniciadas no início do século passado, como 
a identificação de bom cliente e bom pagador, passan-
do pelo cartão de compra para pagamento posterior. 
Hoje, no Brasil, o sistema de cartões de crédito tem 
mais de trinta milhões de usuários, que movimentam 
bilhões de reais nos últimos três anos, e convive com 
uma inexplicável ausência de normas. 

2  Contratos e Obrigações Comerciais, pg. 520 – 14ª 

edição/1999 – Ed. Forense.
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As atividades das administradoras de cartões de 
crédito ou de débito contêm aspectos que são demasia-
damente semelhantes a alguns típicos das instituições 
financeiras, entre os quais podemos citar a abertura de 
linha de crédito ao usuário, equivalente à linha que é 
disponibilizada ao titular de conta de depósito em ins-
tituição bancária, e ao financiamento do comerciante 
ou do prestador de serviço como nos descontos de 
títulos. A nosso ver, as semelhanças de atividades e 
propósitos com os do setor bancário impõem que as 
empresas que emitem e administram cartões de crédito 
ou de débito, sejam eles de uso restrito a uma rede de 
lojas ou de uso amplo, sejam fiscalizadas pelo mesmo 
órgão que tem este poder sobre o Sistema Financeiro 
Nacional, e que se subordinem, quanto a alguns as-
pectos operacionais e relacionados com crédito, à Au-
toridade Monetária do país e à fiscalização do Banco 
Central do Brasil.

Além de estabelecer a inclusão das administra-
doras no âmbito de fiscalização e subordinação do 
Banco Central do Brasil e ao poder normatizador do 
Conselho Monetário Nacional, procuramos estabelecer 
dispositivos que obriguem as emissoras a informar de-
talhadamente as particularidades das operações e uso 
dos cartões, assim como julgamos oportuno – sob a 
ótica dos direitos do consumidor – determinar a proibi-
ção de algumas práticas abusivas habitualmente ado-
tadas pelas empresas, como a interrupção, unilateral 
e sem aviso, do uso do cartão quando há divergência 
entre ela e o titular, bem como o envio não solicitado 
de cartão para o domicílio do consumidor. Dessa ma-
neira, o consumidor estará mais protegido contra os 
eventuais abusos que vem sofrendo por parte dessas 
empresas.

Ante todo o exposto e pelos sérios prejuízos que 
essa ausência de regulamentação vem causando a mi-
lhões de consumidores brasileiros, julgamos inadiável 
a discussão dessa matéria ao propormos a imediata 
subordinação das empresas administradoras de cartões 
de crédito e de débito ao poder normatizador do Con-
selho Monetário Nacional, assim como à fiscalização 
e à supervisão do Banco Central do Brasil, para o que 
contamos com o indispensável apoio e compreensão 
de nossos ilustres Pares, almejando a breve aprovação 
deste projeto de lei complementar nesta Casa.

Sala das Sessões, 4 de agosto de 2008. – Deputado 
Vital do Rego Filho.

PROJETO DE LEI Nº 3.766, DE 2008 
(Do Sr. Júlio Delgado)

Altera a redação da alínea “t” do § 9º 
do art. 28 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 
1991, para excluir da base de incidência da 

contribuição previdenciária as despesas re-
alizadas pelos empregadores com educação 
e treinamento de seus empregados. 

Despacho: Apense-se ao PL-
1476/2007. 

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A alínea “t” do § 9º do art. 28 da Lei nº 

8.212, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 28.  ............................................. ...
 ........................................................... ...
§ 9º. Não integram o salário-de-contribui-

ção para os fins desta Lei, exclusivamente:
 ........................................................... ...
t) os valores relativos a despesas rea-

lizadas pelos empregadores com educação, 
treinamento, capacitação e readaptação pro-
fissional de seus empregados, desde que os 
respectivos programas sejam a todos dispo-
nibilizados. 

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

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

Justificação

O Projeto de Lei que ora apresentamos altera 
a redação da alínea a “t” do § 9º do art. 28 da Lei nº 
8.212, de 24 de julho de 1991, para que seja definiti-
vamente esclarecido que não integram o salário-de-
contribuição, nem a base de incidência da contribuição 
previdenciária, os valores relativos a despesas das 
empresas com educação, treinamento e capacitação 
de seus empregados. 

A redação atual é ambígua e transfere à fiscaliza-
ção o poder de decisão quanto aos valores que podem 
ser considerados como gastos em educação. 

Com efeito, a Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, 
em seu art. 28, § 9º, alínea “t”, assim prevê:

“Art. 28. Entende-se por salário-de-con-
tribuição:

 ........................................................... ...
§ 9º Não integram o salário-de-contribui-

ção para os fins desta Lei, exclusivamente: (Re-
dação dada pela Lei nº 9.528, de 10.12.97)

 ........................................................... ...
t) o valor relativo a plano educacional 

que vise à educação básica, nos termos do 
art. 21 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, e a cursos de capacitação e qualificação 
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profissionais vinculados às atividades desen-
volvidas pela empresa, desde que não seja 
utilizado em substituição de parcela salarial e 
que todos os empregados e dirigentes tenham 
acesso ao mesmo; (Redação dada pela Lei nº 
9.711, de 20.11.98)

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

A redação que propomos é mais abrangente 
e, além de contribuir para dirimir dúvidas sobre sua 
aplicação, estimulará ações empresarias que visem o 
aperfeiçoamento e a valorização profissional de seus 
empregados. Muitas empresas investem pesadamen-
te em qualificação profissional pois reconhecem que o 
valor do capital humano é fundamental para garantir-
lhes maior produtividade.

A proposta que defendemos tem, portanto, 
o mérito de apoiar essas ações, mediante o re-
conhecimento de que os gastos realizados pelas 
empresas com os programas educativos e de for-
mação profissional são, na verdade, investimentos 
na qualificação e na melhoria da produtividade da 
mão-de-obra. Essas despesas não podem ser, de 
forma alguma, tratadas pela fiscalização como pa-
gamento indireto de remuneração e, consequente-
mente, oneradas com a incidência de contribuições 
previdenciárias.

Ante o exposto, e em face da inquestionável im-
portância dessa nossa proposição, esperamos contar 
com o apoio dos ilustres membros desta Casa para 
garantir a sua aprovação. 

Sala das Sessões, 17 de julho de 2008. – Depu-
tado Júlio Delgado. 

PROJETO DE LEI Nº 3.779, DE 2008 
(Do Sr. Vital do Rêgo Filho)

Dá nova redação ao art. 316, do Código 
Penal Brasileiro, instituído pelo Decreto-lei 
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940.

Despacho: Apense-se à (ao) PL-
4800/2001.

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. O art. 316 do Código Penal, instituído pelo 

Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, passa 
a vigorar com a seguinte redação :

“Art. 316.................... ... ........................: 
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) 

anos, e multa.” (NR)

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

Justificação

O crime de concussão inserto no art. 316 do 
Código Penal, cujo o modus operandi é: “Exigir, para 
si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que 
fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão 
dela, vantagem indevida”, com pena prevista de reclu-
são, de dois a oito anos, e multa, precisa ser punida 
a conduta tipificada com mais severidade, conforme 
fundamentos admissíveis.

Preliminarmente frisamos que a concussão é 
crime formal, não sendo preciso ocorrer o resultado 
pretendido para caracterizar o delito. É de ação própria 
em que o sujeito ativo é o funcionário público, ainda 
que fora de suas funções, desde que cometa o crime 
em razão dessa qualidade. Tem como elemento sub-
jetivo o dolo, mais o elemento subjetivo do tipo, “para 
si ou para outrem”. 

O núcleo principal do tipo da concussão é a con-
duta praticada: exigir indevida vantagem mesmo que 
para terceiro, sendo uma forma especial de extorsão 
praticada pelo agente público, onde este faz prevalecer 
sua atribuição funcional em detrimento da Administra-
ção Pública e do particular lesado. 

A conduta de quem exige vantagem inde-
vida é pior do que a do núcleo verbal lesivo solici-
tar ou receber(corrupção passiva) e oferecer ou 
prometer(corrupção ativa). No entanto, para espanto 
de todos, se pune com mais severidade os delitos de 
corrupção (ativa ou passiva), estipulada a pena de até 
12 anos de reclusão, quando para aquela a pena é de 
até 8 anos se reclusão. Então, simplesmente não há 
proporção no tocante aos delitos e respectivas penas 
prescritas. 

Entendemos que a aplicação da lei às condutas 
tipificadas deve ser a mesma, vez que a reprovabili-
dade da conduta de quem exige vantagem indevida, 
no caso o funcionário, que na função, pratica o delito 
empregando meio de coação para obtenção de fins 
escusos, quando o correto seria exercer as suas ati-
vidades em prol da proteção e conservação da Admi-
nistração Pública e do particular que também pode 
ser o seu alvo. 

Diante do exposto, espero poder contar com o 
apoio dos nobres pares para a aprovação da presente 
proposição que irá atribuir aos crimes mencionados 
pena análoga. 

Sala das Sessões, 4 de agosto de 2008. – De-
putado Vital do Rêgo Filho. 
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PROJETO DE LEI Nº 3.780, DE 2008 
(Do Sr. Fernando Lopes)

Modifica e acrescenta dispositivos 
da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, 
relativos à conversão de união estável em 
casamento e dá outras providências.

Despacho: Apense-se à (ao) PL-
674/2007.

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

O Congresso Nacional Decreta: 
Art. 1º Modifique-se o Inciso II do Artigo 1641 da 

Lei n.º 10.406 de 10 de janeiro de 2002, acrescentando-
se inciso IV, ambos conforme a redação a seguir:

“Art. 1641 – ........ .............. ....................
II – da pessoa maior de 60 (sessenta) 

anos, exceto na situação objeto do inciso IV.
III – ... ......... ...........................................
IV – da pessoa maior de 65 (sessenta e 

cinco) anos no caso de viver em comprovada 
união estável com o nubente desde idade an-
terior à fixada no inciso II supra ou em que da 
união tenha resultado filho.” 

Art. 2º – Acrescente-se parágrafo único ao artigo 
1726 da Lei n.º 10.406 de 10 de janeiro de 2002, na 
forma a seguir:

“Art. 1726 – .......... ............. ...................
Parágrafo Único – Exceto no caso de o 

casamento ocorrer no regime da comunhão 
absoluta de bens, quando ocorrer conversão 
de união estável em casamento deverá ser fir-
mada pelos nubentes naquela oportunidade, 
declaração conjunta discriminando os bens que 
hajam acordado como sendo de titularidade 
de cada um deles.” 

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

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrá-
rio.

Justificação

Como é facilmente observável, a esperança de 
vida tem aumentado seguidamente em nosso país. 
Do mesmo modo, a qualidade de vida da parcela da 
população em faixas de idade mais avançadas vem 
também melhorando, em grande medida suportada 
pelos avanços na ciência médica, na pesquisa far-
macêutica e nos mecanismos de prevenção cada vez 
mais difundidos.

Tal fato acarreta que alguns limites etários fixados 
pela legislação anterior na conformidade com situações 
pré-existentes venham se tornando crescentemente 
inadequados. Em função disso é de todo conveniente 
que sejam feitos os ajustes necessários resguardando, 
no entanto, a preocupação de que tais ajustes ocorram 
de forma progressiva e cautelosa.

Além disso, por vezes ocorrem situações não es-
tritamente previstas na legislação ou para as quais há 
pouca nitidez nos dispositivos legais existentes, dan-
do margem a questionamentos judiciais que, de outro 
modo, não seriam necessários ou cabíveis. Tal é o caso 
de situações em que pessoas que vivam em união es-
tável desde antes dos 60 anos resolvam casar-se após 
ultrapassada essa idade. Tendo vivido em união está-
vel anteriormente têm bens a serem compartilhados 
no caso de dissolução da mesma. Ao formalizarem o 
casamento civil no entanto, são obrigados pela legis-
lação em vigor ao regime de separação absoluta, não 
como opção mas, sim, como obrigação. É o caso em 
que a formalização legal restringe o leque de opções 
de forma absolutamente desnecessária. Da mesma 
forma, no caso de haver filhos comuns, o casamento 
civil passa a ser algo possivelmente inadequado nos 
marcos da legislação atual.

O projeto de lei em tela representa a possibili-
dade de melhorar o leque de opções de pessoas que 
já têm uma vida em comum e, de forma cautelosa e 
comedida, aproximar a legislação dos interesses da 
cidadania. 

Sala da Sessões, 4 de agosto 2008. – Deputado 
Fernando Lopes, PMDB/RJ.

PROJETO DE LEI Nº 3.784, DE 2008 
(Do Sr. Carlos Bezerra)

Altera o artigo 192 do Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943, que aprovou 
a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, 
para dar nova base de cálculo para o adi-
cional de insalubridade.

Despacho: Apense-se à (ao) PL-
1003/1988. 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O artigo 192 do Decreto-Lei nº 5.452, de 

1º de maio de 1943, que aprovou a Consolidação das 
Leis do Trabalho – CLT, passa a vigorar com a seguin-
te redação: 

“Art. 192. O exercício de trabalho em 
condições insalubres, acima dos limites de 
tolerância estabelecidos pelo Ministério do 
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Trabalho e Emprego, assegura a percepção de 
adicional respectivamente de 40% (quarenta 
por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez 
por cento) do salário-base da categoria ou, 
inexistindo piso da categoria, sobre o salário 
sem os acréscimos resultantes de gratifica-
ções, prêmios ou participações nos lucros da 
empresa, segundo se classifiquem nos graus 
máximo, médio e mínimo.” (NR)

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

Justificação

A Constituição Federal de 1988 proibiu a vincu-
lação do salário mínimo como fator de reajuste para 
qualquer finalidade. Desta forma, a atual redação do 
art. 192 da CLT não pode ser considerada recepcio-
nada pela própria Constituição Federal. 

O Supremo Tribunal Federal editou a editou a Sú-
mula Vinculante de nº 4, verbis: “SALVO NOS CASOS 
PREVISTOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, O SALÁ-
RIO MÍNIMO NÃO PODE SER USADO COMO INDE-
XADOR DE BASE DE CÁLCULO DE VANTAGEM DE 
SERVIDORES PÚBLICOS OU DE EMPREGADO, NEM 
SER SUBSTITUÍDO POR DECISÃO JUDICIAL”.

Face a repercussão geral da decisão do STF, o 
Tribunal Superior do Trabalho teve sua Súmula de Ju-
risprudência de nº 226 tida como sem eficácia. Desta 
forma se faz necessário alterar a base de cálculo para 
um padrão que seja compatível com a Constituição 
Federal.

Entendemos que a opção mais viável seja fixar 
como base de cálculo o piso da categoria profissional 
ou, em sua inexistência, o salário sem os acréscimos 
resultantes de gratificações, prêmios ou participações 
nos lucros da empresa. 

O Congresso Nacional deve ser sensível para 
preencher as lacunas do ordenamento e assegurar a 
tranqüilidade necessária para a pacificação das rela-
ções de trabalho.

Diante do elevado alcance social da medida ora 
preconizada, temos a certeza de contar com o apoio 
dos ilustres Deputados e Deputadas à aprovação do 
presente projeto de lei. 

Sala das Sessões, 5 de agosto de 2008. – Deputa-
do Carlos Bezerra

PROJETO DE LEI Nº 3.785, DE 2008 
(Do Sr. Maurício Quintella Lessa)

Altera o art. 199 da Lei nº 7.210, de 
11 de julho de 1984, que “Institui a Lei de 
Execução Penal”. 

Despacho: Apense-se à (ao) PL-
2753/2000. 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 199, da Lei nº 7.210, de 11 de julho 

de 1984, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 199. No cumprimento dos mandados 
de prisão será dispensado o uso de algemas 
quando o agente: 

I – for réu primário e tiver bons antece-
dentes; 

II – não resistir à prisão; 
III – não se tratar de prisão em flagran-

te; 
IV – não empreender em fuga. 
§ 1º No Tribunal do Júri, sendo o réu 

primário e tendo bons antecedentes será dis-
pensado o uso de algemas, salvo quando a 
autoridade judicial entender que o réu repre-
senta perigo. 

§ 2º A autoridade judicial poderá, anali-
sando o caso concreto, determinar ou não o 
uso de algemas.” (NR) 

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

Justificação

O uso de algemas no nosso país, ainda é um 
assunto tormentoso por falta de disciplina jurídica 
específica sobre o assunto. O art. 199 da Lei de Exe-
cução Penal sinalizou com seu regramento (art. 199: 
“O emprego de algemas será disciplinado por decreto 
federal”). Mas até hoje não o esse decreto federal que 
cuide da matéria.

Por causa desta lacuna temos assistido a ba-
nalização do uso de algemas no Brasil, com o único 
intuito de desmoralizar custodiados, muitos dos quais 
notoriamente não oferecem nenhum risco à integrida-
de do policial nem à sua própria, tampouco ao efetivo 
cumprimento do mandato.

O texto Constitucional diz que “ninguém será 
submetido a tortura nem a tratamento desumano ou 
degradante” (art. 5º, III). 

A Constituição não é poesia, é algo para ser ob-
servado, especialmente pelos que exercem o poder, 
pois é o Contrato Social que lhes dá o poder e os seus 
estritos limites. A mesma Constituição insiste ainda 
como garantia constitucional, que “é assegurado ao 
preso o respeito à integridade física e moral” (art. 5º, 
XVII). A propósito, todas as Constituições Republica-
nas foram expressas em vedar a humilhação do ser 
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humano preso, mesmo do mais ignóbil. A República 
baniu as penas infamantes.

Foi tal a importância que o constituinte deu ao 
tema dos Direitos e Garantias Fundamentais, que 
admitiu que outras, além daquelas do art. 5º, podem 
ser adotadas por via dos “tratados internacionais em 
que a República Federativa do Brasil seja parte” (art. 
5º, § 2º). Foi o que se fez pela Convenção Americana 
sobre Direitos Humanos, da qual o Brasil é signatário, 
onde está consignado, em nível de legislação supra 
nacional, o que já constava no Pacto Constituinte. Diz-
se nesta Convenção, também conhecida como Pacto 
de São José da Costa Rica, que: “Ninguém deve ser 
submetido a torturas, nem a penas ou tratos cruéis, 
desumanos ou degradantes. Toda pessoa privada da 
liberdade deve ser tratada com o respeito devido à dig-
nidade inerente ao ser humano.” (art. 5º, item 2º) 

Na legislação infraconstitucional, o Código Penal, 
tratando das penas, é enfático ao dispor que “o preso 
conserva todos os direitos não atingidos pela perda da 
liberdade, impondo-se a todas as autoridades o respeito 
à sua integridade física e moral” (art. 38). 

A Lei de Execução Penal diz que impõe-se a 
todas as autoridades o respeito à integridade física e 
moral dos condenados e dos presos provisórios (art. 
40), e estabelece como direito do preso a proteção 
contra qualquer forma de sensacionalismo (art. 41, 
VIII). Ainda nas disposições finais, a LEP insiste que 
é defesa ao integrante dos órgãos da execução penal 
e ao servidor, a divulgação de ocorrência que exponha 
o preso a inconveniente notoriedade durante o cum-
primento da pena (art. 198). Estas disposições devem 
ser aplicadas ao preso provisório, por óbvio e por força 
do art. 42 da mesma LEP. 

Ou seja, não faltam dispositivos legais prevendo 
a forma como o preso, provisório ou condenado, deve 
ser tratado e que o espalhafato midiático com a imagem 
de quem quer que tenha cometido delitos, mesmo do 
criminoso mais abjeto e por hediondo 

que seja seu crime, ofende um sem número de 
disposições legais de nosso sistema jurídico que, é bom 
dizer-se, trata-se de um sistema de direito civilizado. 

Mais razoável seria não misturar a honra do go-
verno com um assunto meramente policial. Já faz mi-
lênios que a humanidade ultrapassou o conceito da 
pena como vingança, privada ou pública. Superado o 
olho por olho, a vindita, estamos em regime de estrita 
legalidade, em que o agente do Estado só pode fazer 
o que a norma jurídica o autoriza de modo expresso 
e, de modo nenhum, pode fazer o que a lei explicita-
mente proibe. 

Dessa forma, a imposição de uso de algemas 
pelas autoridades policiais deve possuir critérios, para 

que não haja abusos, e não infrinjam os dispositivos 
legais supra mencionados. 

Outro ponto a ser salientado é a possibilidade 
de nulidade do processo no Tribunal do Júri, como de-
monstra a jurisprudência dos nossos Tribunais. Quando 
o réu permanecer algemado durante o desenrolar dos 
trabalhos, eis que tal circunstância interfere no espíri-
to dos jurados e, conseqüentemente, no resultado do 
julgamento, constituindo constrangimento ilegal, que 
dá causa a nulidade. (RT 643/285) 

A presente propositura pretende alterar o art. 
199 da LEP, estabelecendo critérios para o uso de 
algemas pelas autoridades policiais, no momento do 
cumprimento de mandados de prisão e perante o Tri-
bunal do Júri. 

Desse modo, esperamos contar com o apoio de 
nossos ilustres Pares, com vistas à aprovação dessa 
proposta legislativa, que se reveste de inegável al-
cance social. 

Sala das Sessões, 5 de agosto de 2008. – Depu-
tado Maurício Quintella Lessa, PR – AL.

PROJETO DE LEI Nº 3.786, DE 2008 
(Do Sr. Fernando Ferro)

Reconhece a seleção brasileira de fu-
tebol como patrimônio cultural 

Despacho: Apense-se à (ao) PL-
1429/2007.

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica reconhecida como bem integrante 

do patrimônio cultural brasileiro a Seleção Brasileira 
de Futebol, que deverá ser composta de, no mínimo, 
50% (cinqüenta por cento) de jogadores que atuem 
em clubes no Brasil.

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, 
são considerados Seleção Brasileira de Futebol os ti-
mes oficiais masculino e feminino dessa modalidade 
desportiva.

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

Justificação

A Constituição Federal de 1988, reconhecendo 
a importância e a significação da preservação da me-
mória para a construção da cidadania e para a conso-
lidação da nossa identidade, reservou artigo especial 
em que se amplia a concepção de patrimônio cultu-
ral. Segundo o art. 216 da Carta Magna, o patrimônio 
cultural brasileiro é constituído de “bens de natureza 
material e imaterial, tomados individualmente ou em 
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conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, 
à memória dos diferentes grupos formadores da so-
ciedade brasileira.

Sem dúvida alguma, um dos elementos mais 
fortes de referência e identidade para o nosso povo 
é a Seleção Brasileira de Futebol. Fazem parte da 
história de cada brasileiro e da memória nacional as 
conquistas, as derrotas, os gols de placa, os dribles, 
as grandes defesas, as comemorações, as lágrimas 
e a atuação de craques que fazem inveja ao mundo, 
como Leônidas, Pelé, Didi, Garrincha, Gérson, Tostão, 
Jairzinho, Rivelino, Zico, Sócrates, Romário, Ronaldo, 
Ronaldinho Gaúcho, Kaká e tantos outros, protagonis-
tas de um espetáculo que promove um encontro do 
Brasil consigo mesmo.

Uma partida de futebol da Seleção Brasileira se 
constitui manifestação cultural de imensa força e alcan-
ce, capaz de anular diferenças sociais, econômicas, 
políticas, étnicas, geográficas e unir o País num único 
propósito – torcer pelo time que nos representa como 
povo, pela “pátria em chuteiras”. 

A Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998, que 
“Institui normas gerais sobre desporto e dá outras 
providências”, Lei Pelé, em seu art. 4º, § 2º, determi-
na que a organização desportiva do País, fundada na 
liberdade de associação, integra o patrimônio cultural 
brasileiro e é considerada de elevado interesse social, 
inclusive para os fins do disposto nos incisos I e III do 
art. 5o da Lei Complementar no 75, de 20 de maio de 
1993. A iniciativa que propomos, em consonância com 
o disposto na Lei Pelé, reconhece a Seleção Brasilei-
ra de Futebol – integrante da organização desportiva 
do País – como parte do patrimônio cultural brasileiro, 
garantindo-lhe, como tal, a proteção e o incentivo do 
Poder Público. 

A opção por delimitar um número mínimo de 
atletas que joguem em clubes brasileiros entre os par-
ticipantes da Seleção Brasileira de Futebol constitui 
resposta à significativa demanda dos torcedores, que 
desejam que o time que os representa em competi-
ções internacionais tenha, de fato, as cores nacionais. 
É inegável que a política de exportação desenfreada 
que dá suporte à condução do futebol brasileiro atu-
almente precisa ser revista. O próprio Presidente Lula 
manifestou preocupação nesse sentido ao pedir ao 
presidente da CBF uma seleção brasileira com joga-
dores que atuem no Brasil. 

Em seu mais recente livro, Veneno remédio: o 
futebol e o Brasil, José Miguel Wisnik demonstra que 
essa modalidade esportiva, tão associada ao nosso 
País e tão querida pelos brasileiros, é instância em que 
as linhas de força do embate social e da construção do 
imaginário, da economia e da cultura, se apresentam 

de modo ao mesmo tempo claro e cifrado, como cos-
tuma acontecer com as expressões artísticas. 

Essa tese do ilustre ensaísta corrobora a nossa 
certeza de que o futebol nacional – representado por 
sua seleção oficial – é patrimônio cultural deste País e 
deve, portanto, ser protegido e fomentado pelo Poder 
Público, pelo interesse de todos os brasileiros. 

Por tais razões, contamos com o valioso e indis-
pensável apoio dos nobres pares no sentido de aprovar 
a medida ora proposta.

Sala das Sessões, 5 de agosto de 2008. – De-
putado Fernando Ferro.

PROJETO DE LEI Nº 3.788, DE 2008 
(Da Sra. Rebecca Garcia)

Acrescenta o § 6º ao art. 26 da Lei nº 
9.394, de 20 de dezembro de 1996, para in-
cluir a Educação Ambiental como compo-
nente curricular obrigatório nos currículos 
do ensino fundamental e médio.

Despacho: Apense-se à (ao) PL-
3025/2008.

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Acrescente-se o seguinte §6º ao art. 26 da 

Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabe-
lece as diretrizes e bases da educação nacional:

“Art. 26......... ............ .............................
 ............ ..................................................
§ 6º A educação ambiental será com-

ponente curricular obrigatório nos currículos 
do ensino fundamental e médio, com o obje-
tivo de construir valores sociais, habilidades 
e competências voltadas para a conservação 
do meio ambiente.” (NR)

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

Justificação

A Constituição Federal de 1988 determinou em 
seu art. 225, §1º, inciso VI, que a educação ambiental 
deve ser promovida em todos os níveis de ensino, bem 
como a conscientização da sociedade para a preser-
vação do meio ambiente.

Dez anos depois da promulgação da Carta Mag-
na, o tema foi novamente abordado, desta vez no âm-
bito da Lei nº9.795, de 27 de abril de 1999, que insti-
tui a Política Nacional de Educação Ambiental. Nesse 
texto, dispõe-se que a educação ambiental é compo-
nente essencial e permanente da educação nacional, 
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devendo estar presente, de forma articulada, em todo 
o processo educativo.

Desde então, a temática ambiental ganhou ainda 
mais importância para a sociedade, face aos crescentes 
problemas que enfrentamos, entre os quais o já reco-
nhecido aquecimento global. Também se multiplicaram 
e diversificaram as interfaces com o tema, ampliando as 
possibilidades de abordagem. Por exemplo, a enorme 
produção de lixo e seu reaproveitamento têm vieses 
sanitários e econômicos, para dizer o mínimo. 

O presente projeto de lei busca consolidar a in-
serção deste tema no cotidiano das escolas brasilei-
ras alterando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional. A mudança determina a obrigatoriedade da 
educação ambiental como componente dos currículos 
do ensino fundamental e médio.

Entendemos que a inserção do tema na principal 
norma infraconstitucional vinculada à área educacional 
poderá produzir resultados mais efetivos, entre os quais 
o de despertar em crianças e jovens a necessidade de 
preservação e respeito ao meio ambiente. 

Investir neste projeto será decisivo para formar 
um cidadão mais consciente dos problemas ligados 
à exploração inadequada dos recursos ambientais e 
também mais cioso de suas ações no dia a dia, bem 
como das de sua comunidade. A tomada de consci-
ência sobre os pequenos gestos de desperdício ou de 
preservação presentes na vida de cada um de nós é 
parte inerente ao processo de construção da qualidade 
de vida e da sustentabilidade de nossa civilização.

Face à enorme relevância do tema, conto com 
o apoio dos nobres pares para analisar, aperfeiçoar e 
aprovar este projeto de lei com a maior brevidade.

Sala das Sessões, 5 de agosto de 2008. – Deputada 
Rebecca Garcia.

PROJETO DE LEI Nº 3.790, DE 2008 
(Do Sr. Edson Duarte)

Acrescenta parágrafo ao art. 7º da Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que 
“Institui o Serviço de Radiodifusão Comu-
nitária e dá outras providências”. 

Despacho: Apense-se à (ao) PL-
2480/2007.

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 7º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro 

de 1998, que “Institui o Serviço de Radiodifusão Co-
munitária”, passa a vigorar acrescido do seguinte § 2o, 
renumerando-se como § 1º o atual parágrafo único:

“Art. 7º ..................... ...... .......................
§ 1º .... ............. ......................................
§ 2º Não poderão ser dirigentes das fun-

dações e sociedades civis autorizadas a explo-
rar o Serviço quem esteja investido em cargo 
público ou no gozo de imunidade parlamentar 
ou de foro especial, tampouco seus parentes, 
e aquele ocupa cargo de direção ou mando 
em entidade religiosa.”

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

Justificação

O Serviço de Radiodifusão Comunitária, institu-
ído pela Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, foi 
criado para suprir uma lacuna na legislação de co-
municações brasileira. Até a data da promulgação da 
Lei, não existia no nosso regramento de radiodifusão, 
qualquer menção à prestação de serviços de rádio em 
baixa potência, operados sem fins lucrativos, e voltados 
ao atendimento das comunidades. Enquanto isso, em 
diversos outros países – inclusive na América Latina 
-, a radiodifusão comunitária já era uma realidade há 
muito tempo, contando em muitos lugares com um 
completo ordenamento jurídico sobre o tema.

Nossa legislação estabeleceu que o Serviço de 
Radiodifusão Comunitária seria oferecido na freqüên-
cia modulada, em baixa potência e cobertura restrita, 
por fundações e associações comunitárias sem fins 
lucrativos. Ele teria, entre suas principais finalidades, 
dar oportunidade à difusão de idéias e hábitos sociais 
da comunidade; prestar serviços de utilidade pública; 
oferecer mecanismos de integração comunitária; e 
permitir a capacitação dos cidadãos no exercício do 
direito à comunicação. 

Com fins a garantir a oferta da radiodifusão comu-
nitária nos termos propostos, a Lei nº 9.612 estabeleceu 
uma série de restrições, que visam impedir o desvir-
tuamento desse serviço tão relevante para o direito à 
livre expressão da comunidade. Dentre estas restrições, 
destacamos a prevista no § 1º do art. 4º: “é vedado o 
proselitismo de qualquer natureza na programação 
das emissoras de radiodifusão comunitária.” Também 
ressaltamos a previsão, contida no parágrafo único do 
art. 7º, de que os dirigentes das entidades autorizadas 
a ofertar a radiodifusão comunitária deverão manter a 
residência na área da comunidade atendida. 

Contudo, entendemos que faltou ao legislador es-
tabelecer mecanismos que conectassem essas duas 
restrições e que, de fato, impedissem o proselitismo 
na programação das emissoras comunitárias. Uma 
pesquisa recentemente publicada pelo Observatório 
da Imprensa comprovou a intensa utilização da radio-
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difusão comunitária para fins políticos. Segundo Vení-
cio A. de Lima e Cristiano Aguiar Lopes, autores da 
pesquisa, 50,2% das rádios comunitárias legalizadas 
têm vínculos com políticos; um número considerável 
também tem vínculos religiosos.

O Projeto de Lei que ora apresentamos visa coibir 
esse tipo de vínculo, ao proibir que aqueles que estão 
investidos em cargo público ou no gozo de imunidade 
parlamentar ou de foro especial sejam dirigentes das 
entidades de radiodifusão comunitária. Entendemos 
que tal iniciativa é de suma importância para garantir 
o desenvolvimento da rádio comunitária como uma for-
ma de comunicação democrática, inclusiva e voltada 
para o cidadão. Portanto, conclamamos o apoio dos 
nobres parlamentares para que aprovem a proposição 
aqui apresentada, tendo em vista sua importância para 
a sociedade brasileira.

Sala das Sessões, 5 de agosto de 2008. – Deputa-
do Edson Duarte. 

PROJETO DE LEI Nº 3.792, DE 2008 
(Do Sr. Leonardo Vilela)

Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997, que institui o Código de Trân-
sito Brasileiro.

Despacho: Apense-se à (ao) PL-
1806/2007.

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 105 da Lei nº 9.503, de 23 de se-

tembro de 1997, passa a vigorar acrescido do seguinte 
inciso VII, como se segue:

“ Art. 105 .. ................ ............................
 ....................... .......................................
VII – freios com sistema anti-travamento 

de rodas (ABS)”. 
 ..................................... .........................

Art. 2º O sistema anti-travamento de rodas deverá 
integrar os veículos de passageiros e camionetas, na-
cionais e importados, exceto os de carga e transporte 
coletivo, até 2015, obedecidas as normas técnicas do 
CONTRAN. 

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

Justificação

O Código de Trânsito Brasileiro – CTB foi insti-
tuído pela Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que estabeleceu um conjunto de normas de trânsito 
para o uso das vias terrestres abertas à circulação em 

todo território nacional. Estabeleceu-se que o trânsito é 
direito de todos e dever dos órgãos e entidades com-
ponentes do Sistema Nacional de Trânsito.

Foi atribuído ao Sistema Nacional de Trânsito 
as competências para assegurar esse direito a todos 
os cidadãos, sendo que a política nacional de trânsi-
to tem por objetivo assegurar a segurança, a fluidez, 
o conforto, a defesa ambiental e à educação para o 
trânsito, bem como a fiscalização de seu cumprimento 
ao longo do tempo. 

Decorrido mais de dez anos de vigência, o Código 
de Trânsito, além da obtenção de bons resultados, vem 
produzindo alguns impasses, ainda pouco analisados 
e sem solução definitiva. No tocante à segurança dos 
veículos muito se tem a discutir e propor inovações que 
preservem vidas humanas ao longo do tempo. 

Estamos vivenciando um momento de desenvol-
vimento tecnológico que requer adaptações em nossa 
frota de veículo nacional e importada. 

O freio ABS (acrônimo para a expressão alemã 
Antiblockier-Bremssystem, embora mais frequentemen-
te traduzido para a inglesa Anti-lock Braking System) 
é um sistema de frenagem que evita que a roda blo-
queie e entre em derrapagem, deixando o automóvel 
sem aderência à pista. Assim, evita-se o descontrole 
do veículo e aproveita-se mais o atrito estático, que é 
maior que o atrito cinético (de deslizamento). A derra-
pagem é uma das maiores causas ou agravantes de 
acidentes. Na Alemanha, por exemplo, 40% dos aci-
dentes são causados por derrapagens.

Os primeiros sistemas ABS foram desenvolvidos 
inicialmente para aeronaves. Um sistema primitivo foi o 
sistema Maxaret deDunlop, introduzido na década de 
1950 e ainda utilizado em alguns modelos de aerona-
ves. Era um sistema totalmente mecânico.

O freio ABS atual foi criado pela empresa alemã 
Bosch, tornando-se disponível para uso em 1978, com 
o nome “Antiblockiersystem”. A versão atual do sistema 
(8.0) é eletrônica e pesa menos que 1,5 kg, comparado 
com os 6,3 kg da versão 2.0, de 1978.

O ABS atual é um sistema eletrônico que, utili-
zando sensores, monitora a rotação de cada roda e 
a compara com a velocidade do carro. Em situações 
de frenagem cotidianas, o sistema ABS não é ativado. 
Quando a velocidade da roda cai muito em relação à 
do carro, ou seja, na iminência do travamento, o sis-
tema envia sinais para válvulas e bombas no sistema 
de óleo do freio, aliviando a pressão. 

A vantagem do freio ABS se baseia num co-
nhecimento da física. Quando as rodas ainda estão 
em movimento, elas sofrem com a superfície na 
qual deslizam uma força deatrito estatico. Quando 
derrapam, elas sofrem uma força de atrito cinético. 
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Como a força máxima de atrito estático tem sem-
pre um valor maior do que a força máxima de atri-
to cinético, é mais vantajoso para a frenagem que 
a roda diminua sua rotação em movimento do que 
simplesmente travar.

No Brasil apenas 11% dos carros são equipados 
com ABS, enquanto na Europa e nos Estados Unidos o 
freio ABS faz parte, respectivamente, de 100% e 74% 
dos carros produzidos anualmente. 

A empresa Bosch anunciou que começou a pro-
duzir o equipamento na cidade paulista de Campinas. 
A exemplo, a Empresa Honda noticiou que a partir 
de 2010 todas as suas motocicletas acima de 250 
cilindradas cúbidas sairão de fábrica equipada com 
sistema ABS.

O sistema ABS pode significativamente melhorar 
a segurança e o controle dos motoristas sobre o carro 
em situações emergenciais de trânsito. 

A presente proposta torna obrigatório a fabricação 
de veículos de passageiros e camionetas, nacionais 
e importados, exceto os de carga e transporte coleti-
vo com sistema anti-travamento de rodas, até 2015, 
obedecidas as normas técnicas do CONTRAN. A ex-
clusão dos veículos de carga e transporte coletivo de 
grande porte se justifica por eles exigirem sistemas 
de freios especiais. 

Sala das Sessões, 5 de agosto de 2008. – Dep. 
Leonardo Vilela, PSDB.

PROJETO DE LEI Nº 3.793, DE 2008 
(Do Sr. Eduardo Valverde)

Institui a obrigatoriedade de conter nas 
propagandas de alimentos e bebidas com 
teores de açúcar, sal e gorduras superiores 
aos recomendados pela Agencia Nacional 
de Vigilância Sanitária, de informações so-
bre danos a saúde no consumo exagerado 
de tais alimentos e bebidas. 

Despacho: Apense-se à (ao) PL-
1637/2007. 

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

Art. A propaganda de bebidas e alimentos com 
teores de gordura, açúcar e sal superiores aos reco-
mendados pela Agencia Nacional de Vigilância Sani-
tária deverá conter, em local visível, informações sobre 
os risco que o consumo de tais produtos produzem a 
saúde humana.

Parágrafo Único: O Poder Executivo normatizará 
o tamanho e o conteúdo informativo que deva constar 
na peça publicitária.

Justificação

Uma pesquisa realizada na Universidade de Bra-
sília revela que 72% das propagandas de alimentos 
veiculam mensagens para o consumo de produtos com 
altos teores de gorduras, açúcares e sal. Essa “dieta” 
contribuiu para o aumento de doenças crônicas como 
obesidade, hipertensão e diabetes.

Uma pesquisa feita pelo Observatório de Políticas 
de Segurança Alimentar e Nutrição (Opsan) da Univer-
sidade de Brasília (UnB) revela que as propagandas 
sobre alimentos no Brasil sugerem opções que fazem 
mal à saúde dos consumidores. Os dados prelimina-
res do estudo foram divulgados no dia 26 de junho. O 
levantamento, intitulado Pesquisa de monitoração de 
propaganda de alimentos visando à prática da alimen-
tação saudável, foi feito entre 2006 e 2007 com recur-
sos do Ministério da Saúde/CNPq. Para fazer análise 
das peças publicitárias, professores, alunos e recém-
formados do Departamento de Nutrição gravaram du-
rante 52 semanas 20 horas diárias da programação de 
canais televisivos abertos e fechados. Também foram 
arquivadas, nesse período, revistas voltadas tanto para 
o público adulto em geral, feminino e infantil. Os resul-
tados constados pelos pesquisadores assustam. 72% 
do total das peças publicitárias de alimentos, veiculam 
mensagens para o consumo de alimentos com altos 
teores de gorduras, açúcares e sal.

Este valor é alcançado com a publicidade de 
apenas cinco categorias de alimentos: na ordem, os 
campeões são fast food; guloseimas (balas, chicletes) 
e sorvetes; refrigerantes e sucos artificiais; salgadinhos 
de pacote, e biscoitos (doces e recheados) e bolo. “Isso 
contribui para o aumento crescente e assustador da 
prevalência das doenças crônicas não transmissíveis 
como obesidade, hipertensão e diabetes”, declara a 
professora Elisabetta Recine, uma das coordenadoras 
da pesquisa. “E subsidia a discussão sobre a urgência 
de se regulamentar a publicidade de alimentos”.

Nos canais de TV a cabo, destinados preferencial-
mente ao público infantil, a pesquisa chegou a verificar 
que 50% das peças publicitárias nessas redes são de 
alimentos. “Isso mostra nitidamente o direcionamento 
da publicidade para esse público, no sentido de esti-
mular consumo e formar hábitos alimentares não sau-
dáveis”, analisa a professora. Reunindo canais abertos 
e fechados, 44% do total desse tipo de propaganda é 
direcionada às crianças. “O dado é incontestável, por-
que praticamente metade da publicidade de alimentos 
na mídia televisiva e dirigida ao público infantil. Por isso 
identificamos atualmente casos de obesidade, hiper-
tensão e colesterol alto em crianças e com prevalência 
cada vez mais altas”, avalia.
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Quando se trata da análise do conteúdo publi-
citário destinado à criança, é alta a ocorrência de 
peças publicitárias com promoções de estímulo à 
compra, como, por exemplo, a inclusão de bonecos 
e figurinhas nas embalagens. “Em torno de 20% das 
propagandas contêm algum tipo de promoção”, afir-
ma Elisabetta.

A realidade da publicidade alimentícia em revis-
tas não é diferente. Cerca de 15% do total de peças 
nesses veículos relacionam-se a produtos alimentícios. 
Em revistas infantis, como as de história em quadri-
nhos, esse número é um pouco maior, fica em torno 
de 18%.

Esses são apenas alguns dos dados preliminares 
da pesquisa, que tem a intenção de entrar a fundo no 
mundo publicitário para desvendar elementos persu-
asivos não tão perceptíveis à primeira vista. “Vamos 
analisar o tipo de mensagem que é enviada a cada 
público, os recursos para chamar a atenção, os valores 
estimulados”, explica Elisabetta. “A meta é entrar nes-
sas estruturas para detalhar quais são os mecanismos 
utilizados para conquistar o consumidor”, afirma.

Financiada pelo Ministério da Saúde/CNPq, a 
pesquisa tem o objetivo de contribuir para a discussão 
sobre a regulamentação da publicidade de alimentos 
e apontar estratégias para produção de uma futura re-
gulamentação. “Muitos países controlam e até mesmo 
proibiram a publicidade de alimentos na TV. Há outros 
que controlam essas propagandas em determinados 
horários, como o de programação infantil”, afirma a 
pesquisadora.

20% da programação das TVs são ocupadas por 
publicidade. Desse total,10% é sobre alimentos;

Foram analisados quatro canais de TV, sendo 
dois abertos e dois fechados;

Nos canais fechados, 50% da publicidade é vol-
tada para o público infantil;

A gravação foi feita durante 20 horas durante sete 
dias de 52 semanas (entre agosto de 2006 e agosto de 
2007), totalizando 4.160 horas de material coletado;

Neste mesmo período foram analisadas 18 
revistas, sendo 3 destinadas ao público adulto, 8 
para o feminino, duas para adolescentes e seis para 
crianças;

Cinco categorias de produtos (fast food; gulosei-
mas e sorvetes; refrigerantes e sucos artificiais; salga-
dinhos de pacote, e biscoitos e bolo) são responsáveis 
por 72% das propagandas de alimentos;

Reunindo canais abertos e fechados, 44% do 
total de propagandas de alimentos é direcionado às 
crianças;

Na mídia impressa, cerca de 15% do total de pe-
ças publicitárias são de alimentos;

Em revistas infantis, esse número é um pouco 
maior, fica em torno de 18%;

Integram a equipe de coordenação da pesquisa, 
Elisabetta Recine, Janine Coutinho e Renata Monteiro, 
do Observatório de Políticas de Segurança Alimentar 
e Nutrição, da Universidade de Brasília.

Sala das Sessões, 5 de agosto de 2008. – Eduardo 
Valverde, Deputado Federal – PT/RO.

PROJETO DE LEI Nº 3.795, DE 2008 
(Da Sra. Rebecca Garcia)

Obriga os fabricantes e importadores 
de lâmpadas fluorescentes ao recolhimento 
das mesmas para destinação adequada.

Despacho: Apense-se à (ao) PL-
1724/1999.

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os fabricantes e importadores de lâmpadas 

fluorescentes ficam obrigados a promover o recolhimen-
to, a reciclagem e a descontaminação das lâmpadas 
fluorescentes comercializadas no país.

Art. 2º O descumprimento desta Lei sujeita o 
infrator às penas do art. 56 da Lei nº 9.605, de 12 de 
fevereiro de 1998 (Lei de Crimes Ambientais).

Art. 3º Esta Lei entra em vigor um ano após sua 
publicação oficial.

Justificação

As lâmpadas de mercúrio de baixa pressão, tam-
bém conhecidas como lâmpadas fluorescentes, cons-
tituem-se objetos de consumo de extrema utilidade e 
elevada capacidade de produzir impactos ambientais. 
A utilidade deriva da economia energética e das ca-
racterísticas dessas lâmpadas de garantir índices de 
reprodução de cores de até 85%, tornado muito mais 
nítidos os objetos iluminados, pois aproximam-se das 
características da iluminação natural (solar). Já os im-
pactos ambientais negativos decorrem principalmente 
da presença de mercúrio, que é liberado quando se 
quebram as lâmpadas, podendo ser inalado por quem 
estiver próximo, além de ser um sério contaminante 
ambiental.3

A NBR 10004 da ABNT (Associação Brasileira 
de Normas Técnicas) classificou as lâmpadas de vapor 
metálico como resíduo Classe I (perigoso). Já a NR-15 
do Ministério do Trabalho, que trata das atividades e 
operações em locais insalubres, lista o mercúrio como 
um dos principais agentes nocivos a afetar a saúde 
do trabalhador.

3  http://www.apliquim.com.br



37556 Quinta-feira 14 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2008

No Brasil são consumidas entre 80 e 100 mi-
lhões de lâmpadas fluorescentes por ano, dependen-
do da fonte consultada. Desse total, entre 94 e 98% 
são descartadas em aterros sanitários, sem nenhum 
tipo de tratamento, contaminando o solo e a água 
com metais pesados. Como os custos com transporte 
especial são grandes, os consumidores acabam es-
tocando as lâmpadas estragadas, ou simplesmente 
jogando-as no lixo.

Alguns estados e municípios se adiantaram e 
criaram leis próprias, obrigando o correto descarte de 
resíduos perigosos. Desejamos estender essa obriga-
ção a todo o território nacional, considerando-a como 
responsabilidade pós-consumo, ou seja, a responsa-
bilidade solidária do fabricante, do distribuidor, do im-
portador e do comerciante, de arcar com o custo da 
coleta e destinação ambientalmente adequada de seu 
produto ao final de seu ciclo de vida útil.

Assumindo essa responsabilidade pós-consumo, 
estaremos estimulando a proteção da saúde humana 
e do meio ambiente, o consumo responsável de lâm-
padas fluorescentes e o mercado de recicláveis. As 
opções de descarte correto de lâmpadas fluorescentes 
ampliam-se gradualmente em nosso país: 

No Estado de São Paulo, há lojistas que aceitam 
as lâmpadas usadas e se comprometem com seu frete 
e reciclagem, com a devida descontaminação, junto à 
uma indústria licenciada para esta atividade. 

Também no Estado paulista uma empresa do 
Centro Incubador de Empresas Tecnológicas – Cietec 
da Universidade de São Paulo – USP desenvolveu um 
sistema que recupera os componentes presentes nas 
lâmpadas, reaproveitando mais de 98% da matéria-
prima utilizada na fabricação. Por meio de um sistema 
de vácuo associado a alta temperatura, o equipamen-
to separa o mercúrio, metal tóxico com alto risco de 
contaminação, de outros elementos, como cobre, pó 
fosfórico, vidro e alumínio. 

Um grupo de professores do Departamento de 
Química da Universidade Estadual de Londrina está 
desenvolvendo um processo de descontaminação e 
reciclagem de materiais que compõem as lâmpadas 
fluorescentes. A equipe conseguiu separar, em labora-
tório, a poeira fosforosa das lâmpadas, composta por 
cálcio, mercúrio, fosfato e outros elementos em pe-
quenas concentrações. Com essa descontaminação, 
o vidro, o cobre e o alumínio utilizados na estrutura 
das lâmpadas ficam aptos a serem reciclados. Outro 
elemento passível de reciclagem é o mercúrio, que 
inclusive não tem extração no Brasil, tendo que ser 
importado para fabricação das próprias lâmpadas. O 
restante da poeira fosforosa pode ser lançado em solos 

degradáveis por não oferecer risco de contaminação 
ao meio ambiente.4

Na tentativa de dar destinação correta e em lar-
ga escala para lâmpadas fluorescentes, uma empre-
sa de Curitiba desenvolveu um equipamento portátil 
que pode ser utilizado em qualquer lugar com grande 
quantidade de lâmpadas. Armazena com segurança 
todos os componentes, separando-os e possibilitando 
a reutilização dos resíduos.5

São iniciativas pioneiras, que transformam resí-
duos em matéria prima, com um imensurável ganho 
ambiental. No entanto são esparsas, localizadas em 
algumas regiões do país, e carecem de um incentivo 
em escala nacional. Cremos que a aprovação de uma 
norma específica, tornando a descontaminação um 
imperativo legal, e não apenas uma opção voluntária, 
seria rapidamente assimilado pelo mercado como uma 
oportunidade, mais que um custo, motivo pelo qual con-
tamos com os ilustres parlamentares para aprovação 
deste projeto de lei.

Sala das Sessões, 5 de agosto de 2008. – Deputada 
Rebecca Garcia 

PROJETO DE LEI Nº 3.796, DE 2008 
(Da Sra. Rebecca Garcia)

Institui o selo de qualidade nas rela-
ções de trabalho no cultivo e na indústria 
canavieira. 

Despacho: Às Comissões de Agricultura, 
Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento 
Rural; Trabalho, de Administração e Serviço 
Público e Constituição e Justiça e de Cidada-
nia (Art. 54 RICD). 

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituído o selo de qualidade nas re-

lações de trabalho no cultivo e na indústria canavieira, 
para distinguir as empresas ou instituições que obser-
vam a legislação trabalhista e estimulam a melhoria da 
qualidade de vida de seus trabalhadores.

Art. 2º Para que a empresa ou instituição faça jus 
ao selo, deve atender aos seguintes requisitos:

I – possuir certidão negativa de autua-
ções trabalhistas;

4  http://www.bulbox.com.br/news_rel_14_03_07c.html

5  http://akatu.org.br/central/noticias/2005/06/1032/?searc
hterm=fluorescentes*
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II – estar adimplente com suas obriga-
ções fundiárias e previdenciárias;

III – fornecer aos empregados, gratuita-
mente, programa de alfabetização com ins-
trutor devidamente capacitado, ou mediante 
contrato ou convênio com instituição pública 
ou privada, cuja atividade seja dedicada ao 
ensino, a ser ministrado preferencialmente no 
local de trabalho.

IV – demonstrar política de inclusão de 
mulheres e de portadores de deficiência física 
no ambiente de trabalho .

Art. 3º As empresas que preencherem os requi-
sitos e forem avaliadas positivamente:

I – terão preferência na obtenção de re-
cursos no âmbito dos programas executados 
pelos estabelecimentos federais de crédito, 
desde que a empresa e o projeto de financia-
mento atendam a todos os critérios e exigên-
cias estabelecidos pelas instituições federais 
de crédito;

II – receberão o selo “Empresa Modelo 
na Gestão da Qualidade do Trabalho” a ser 
concedido pelo Governo Federal.

Parágrafo único. As empresas que obtiverem o 
selo disposto neste artigo poderão utilizá-lo em peças 
publicitárias, placas informativas e papéis timbrados, 
como forma de demonstrar à sociedade sua contribui-
ção no combate ao analfabetismo.

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

Justificação

A imprensa sempre tem noticiado a ainda lamen-
tável ocorrência da exploração da mão-de-obra no cul-
tivo e na indústria da cana-de-açúcar. Não é segredo 
que o trabalho é realmente muito árduo e que submete 
o trabalhador a profundo desgaste.

Ocorre que este estigma tem afetado toda a in-
dústria canavieira. A chegada da fase da produção dos 
biocombustíveis propiciou que, como forma de reação 
dos países contrários ao combustível alternativo, a in-
dústria brasileira fosse mais uma vez rotulada como 
socialmente injusta. 

O selo de qualidade nas relações de trabalho no 
cultivo e na indústria canavieira tem por escopo estimu-
lar que as empresas busquem a melhoria da qualidade 
das suas relações de trabalho e possam, assim, buscar 
o reconhecimento da sociedade e do mercado.

Nosso objetivo é ver o trabalhador campesino 
incorporado a uma empresa que observa a legislação 
trabalhista, propicia mecanismos para que ele vença 

as barreiras do ensino, que cumpra sua obrigações 
fiscais e previdenciárias e que tenha responsabilidade 
para com o combate à discriminação por gênero ou 
por deficiência física. 

Devido aos fundamentos éticos, jurídicos e so-
ciais deste projeto de lei, esperamos contar com o 
necessário apoio parlamentar para transformá-lo em 
norma jurídica, inclusive como mais uma forma de 
dar eficácia ao princípio constitucional de valorização 
social do trabalho.

Sala das Sessões, 5 de agosto de 2008. – Deputada 
Rebecca Garcia 

PROJETO DE LEI Nº 3.820, DE 2008 
(Do Poder Executivo) 

Mensagem nº 583/2008 
Aviso nº 676/2008 – C. Civil

Altera os arts. 6º e 5º da Lei nº 9.478, 
de 6 de agosto de 1997, que dispõe sobre a 
política energética nacional, as atividades 
relativas ao monopólio do petróleo, insti-
tui o Conselho Nacional de Política Ener-
gética e a Agência Nacional do Petróleo, e 
cria o Fundo Nacional sobre Mudança do 
Clima – FNMC.

Despacho: Apense-se à (ao) PL-
2635/2007. Em Conseqüência, Revejo o Des-
pacho Aposto ao Pl 2635/07, Para Determinar 
que a Comissão de Finanças e Tributação se 
Manifeste Quanto a Mérito e que o mesmo pas-
se a Tramitar com Regime de Prioridade. 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva pelas Comissões – Art. 24 
II

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º Fica criado o Fundo Nacional sobre Mudan-

ça do Clima – FNMC, de natureza contábil, vinculado 
ao Ministério do Meio Ambiente, com a finalidade de 
assegurar recursos para apoio a projetos ou estudos 
e financiamento de empreendimentos que visem a 
mitigação da mudança do clima e a adaptação à mu-
dança do clima e aos seus efeitos.

Art. 2º Constituem recursos do FNMC:

I – até sessenta por cento dos recursos 
de que trata o inciso II do § 2o do art. 50 da 
Lei no 9.478, de 1997;

II – dotações consignadas na Lei Orça-
mentária Anual da União e em seus créditos 
adicionais;

III – recursos decorrentes de acordos, 
ajustes, contratos e convênios celebrados com 
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órgãos e entidades da administração pública 
federal, estadual, distrital ou municipal;

IV – doações realizadas por entidades 
nacionais e internacionais, públicas ou pri-
vadas;

V – empréstimos de instituições finan-
ceiras nacionais e internacionais;

VI – reversão dos saldos anuais não apli-
cados; e

VII – recursos oriundos de juros e amor-
tizações de financiamentos.

Art. 3º O FNMC será administrado por um Comitê 
Gestor vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, que 
o coordenará, cuja competência e composição serão 
estabelecidos em ato Do Poder Executivo, assegura-
da a participação de seis representantes Do Poder 
Executivo Federal e cinco representantes do setor 
não-governamental.

Art. 4º Os recursos do FNMC serão aplicados:

I – em apoio financeiro reembolsável 
mediante concessão de empréstimo, por in-
termédio do agente financeiro;

II – em apoio financeiro, não reembolsá-
vel, a projetos ou estudos com foco em ações 
de mitigação da mudança do clima ou de adap-
tação à mudança do clima e aos seus efeitos, 
escolhidos segundo as diretrizes emanadas 
do Comitê Gestor do FNMC;

III – no pagamento ao agente financei-
ro; e 

IV – em despesas relativas à sua admi-
nistração, gestão e utilização dos recursos.

§ 1º Os recursos de que trata o inciso II 
poderão ser aplicados diretamente pelo Mi-
nistério do Meio Ambiente ou transferidos me-
diante convênios, termos de parceria, acordos, 
ajustes, ou outros instrumentos previstos em 
lei;

§ 2º Caberá ao Comitê Gestor do FNMC 
definir a distribuição dos recursos a serem apli-
cados em apoio financeiro reembolsável me-
diante concessão de empréstimo e em apoio 
a projetos ou estudos.

Art. 5º O financiamento concedido com recursos 
do FNMC terá como garantia os bens definidos a cri-
tério do agente financeiro.

Art. 6º O FNMC terá como agente financeiro o 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social – BNDES.

Parágrafo único. O BNDES poderá habilitar seus 
agentes financeiros para atuar nas operações de fi-

nanciamento com recursos do FNMC, continuando a 
suportar os riscos perante o referido Fundo.

Art. 7º A decisão de contratação de financiamen-
to com recursos do Fundo será, após aprovação do 
agente financeiro, imediatamente encaminhada ao 
Comitê Gestor do FNMC.

Parágrafo único. Os agentes financeiros manterão 
o Comitê Gestor do FNMC atualizado sobre os dados 
de todas as operações realizadas.

Art. 8º O Conselho Monetário Nacional, sem pre-
juízo de suas demais atribuições, baixará normas re-
guladoras dos empréstimos a serem concedidos pelo 
FNMC no que concerne:

I – aos encargos financeiros e prazos; 
e

II – às comissões devidas pelo mutuário 
pela concessão de financiamentos realizados 
com recursos do FNMC, a título de adminis-
tração e risco das operações.

Art. 9º O art. 6º da Lei no 9.478, de 6 de agos-
to de 1997, passa a vigorar acrescido dos seguintes 
incisos: 

“XXVI – Consumo de petróleo, gás na-
tural e outros hidrocarbonetos fluidos e seus 
derivados: utilização de petróleo, gás natural 
e outros hidrocarbonetos fluidos e seus deri-
vados por pessoas físicas ou jurídicas, como 
fornecedoras de bens ou serviços ou como 
destinatárias finais;

XXVII – Efeitos negativos da indústria 
de petróleo, gás natural e outros hidrocarbo-
netos fluidos e seus derivados no meio am-
biente: geração de gases que promovam a 
poluição atmosférica e o aquecimento global, 
de resíduos decorrentes da cadeia produtiva 
do petróleo, gás natural e outros hidrocarbo-
netos fluidos e seus derivados, além de outros 
impactos decorrentes direta ou indiretamente 
de tal indústria;

XXVIII – Cadeia produtiva do petróleo: 
sistema de produção de petróleo, gás natural 
e outros hidrocarbonetos fluidos e seus deriva-
dos, incluindo a distribuição, a revenda e a es-
tocagem, bem como o seu consumo.” (NR)

Art. 10. O inciso II do § 2º do art. 50 da Lei no 
9.478, de 1997, passa a vigorar com a seguinte re-
dação:

“II – dez por cento ao Ministério do Meio 
Ambiente, destinados, preferencialmente, ao 
desenvolvimento das seguintes atividades de 
gestão ambiental relacionadas à cadeia pro-
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dutiva do petróleo, incluindo as conseqüências 
de sua utilização:

a) modelos e instrumentos de gestão, 
controle (fiscalização, monitoramento, licen-
ciamento e instrumentos voluntários), plane-
jamento e ordenamento do uso dos espaços 
e dos recursos naturais;

b) estudos e estratégias de preserva-
ção ambiental e recuperação de danos am-
bientais;

c) novas práticas e tecnologias menos 
poluentes e otimização de sistemas de controle 
de poluição, incluindo ações consorciadas para 
o tratamento de resíduos e rejeitos oleosos e 
outras substâncias nocivas e perigosas;

d) definição de estratégias e estudos de 
monitoramento ambiental sistemático, agregan-
do o estabelecimento de padrões de qualidade 
ambiental específicos, na escala das bacias 
sedimentares;

e) sistemas de contingência que incluam 
prevenção, controle e combate e resposta à 
poluição por óleo;

f) mapeamento de áreas sensíveis a der-
ramamentos de óleo nas águas jurisdicionais 
brasileiras;

g) estudos e projetos de prevenção de 
emissões de gases de efeito estufa para a at-
mosfera, assim como para mitigação da mu-
dança do clima e adaptação à mudança do 
clima e seus efeitos, considerando-se como 
mitigação a redução de emissão de gases 
de efeito estufa e o aumento da capacidade 
de remoção de carbono pelos sumidouros, e 
como adaptação às iniciativas e medidas para 
reduzir a vulnerabilidade dos sistemas naturais 
e humanos frente aos efeitos atuais e espera-
dos da mudança do clima;

h) estudos e projetos de prevenção, con-
trole e remediação relacionados à poluição 
atmosférica decorrentes de emissões de po-
luentes atmosféricos; e

i) iniciativas de fortalecimento do Siste-
ma Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA.” 
(NR)

Art. 11. O Poder Executivo regulamentará o dis-
posto nesta Lei.

Art. 12. Fica revogado o § 3º do art. 50 da Lei no 
9.478, de 6 de agosto de 1997.

Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Brasília,

EMI Nº 57 /2008/MMA/MP/MF/MDIC

Brasília, 24 de julho de 2008.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
1. Submetemos à elevada consideração de Vos-

sa Excelência o anexo Projeto de Lei, que tem como 
objetivo principal a criação do Fundo Nacional sobre 
Mudança do Clima-FNMC destinado a financiar empre-
endimentos e fomentar pesquisas, estudos, geração 
de informações, projetos ou iniciativas voltadas à redu-
ção de emissões antrópicas por fontes e/ou remoção 
antrópica por sumidouros de gases de efeito estufa da 
atmosfera, bem como à adaptação aos efeitos asso-
ciados à Mudança do Clima.

2. Este projeto de lei se insere em um processo, 
no qual o Governo vem definindo sua organização e 
propondo medidas para dialogar com o Legislativo e 
a sociedade, para que o País se capacite a enfrentar 
os desafios da mudança global do clima.

3. Assim, por meio do Decreto no 6.263, de 21 
de novembro de 2007, instituiu-se o Comitê Interminis-
terial sobre Mudança do Clima-CIM, e foram estabe-
lecidas as estratégias para a elaboração da Política e 
do Plano Nacional sobre Mudança do Clima, os quais 
fundamentaram a proposta formalizada no Projeto de 
Lei no 3.535, enviado ao Congresso Nacional em 5 
de junho de 2008.

4. Essa iniciativa Do Poder Executivo veio se so-
mar aos esforços empreendidos pelo Poder Legisla-
tivo, que já avalia projetos de lei com objetivo similar, 
propostos por parlamentares.

5. Um instrumento fundamental para a viabilização 
da Política e do Plano Nacional sobre Mudança do Cli-
ma, é o ora proposto Fundo Nacional sobre Mudança 
do Clima-FNMC, necessário para assegurar recursos 
para apoio a projetos ou estudos e financiamento de 
empreendimentos que visem à mitigação da mudança 
do clima e a adaptação aos seus efeitos.

6. No que se refere à mudança do clima, os cus-
tos associados à inação podem ser altos. O custo da 
adaptação pode girar em torno de dezenas de bilhões 
de dólares por ano nos países em desenvolvimento. 
Tanto a Política como o Plano Nacional sobre Mudança 
do Clima disciplinarão os esforços brasileiros de con-
tribuição para a prevenção, mitigação e adaptação à 
mudança do clima.

7. Sobre isso, o Quarto Relatório de Avaliação do 
Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima 
(IPCC) traz constatações de considerável relevância, 
ao afirmar que o aquecimento do sistema climático é 
inequívoco e houve avanços de grande magnitude na 
compreensão e na atribuição da Mudança do Clima 
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ao aumento das concentrações antrópicas de gases 
causadores do efeito estufa na atmosfera. 

8. Assim sendo, são necessárias políticas públicas 
para enfrentar os desafios associados à mitigação e 
à adaptação à mudança clima, a fim de que se mobi-
lizem esforços para reduzir a possibilidade dos cená-
rios menos otimistas apresentados nos Relatórios de 
Avaliação do IPCC.

9. Junto à criação do FNMC, é proposta a inclu-
são dos incisos XXVI, XXVII e XXVIII no art. 6º e a 
alteração do inciso II do parágrafo 2º do artigo 50 da 
Lei no 9.478, de 6 de agosto de 1997, evidenciando 
que os recursos destinam-se ao desenvolvimento de 
atividades de gestão ambiental relacionadas à cadeia 
produtiva do petróleo. As modificações buscam clari-
ficar as atuais necessidades e demandas ambientais 
para a efetiva gestão da cadeia de produção e consu-
mo de petróleo.

10. Ressalte-se que a indústria do petróleo com-
preende as etapas de exploração, desenvolvimento, 
produção, refino, processamento, transporte até o con-
sumo, além dos efeitos decorrentes de seu consumo, 
denominados externalidades como, por exemplo, a 
emissão de gases que poluem a atmosfera, além da-
queles que resultam na intensificação do efeito estufa, 
gerando o aquecimento global. Assim, o grande desafio 
é fazer com que esses riscos ambientais, notadamente 
a poluição atmosférica e a contribuição para a mudan-
ça global do clima, fiquem dentro de níveis aceitáveis 
de tolerância ambiental.

11. A Lei no 9.478/97, ao criar uma participação 
especial sobre a receita bruta da produção, com de-
duções, da indústria do petróleo e do gás, o fez com 
a intenção de cuidar das possíveis externalidades 
dessa indústria. Mas o fato é que as externalidades 
incluídas na abrangência original da Lei são eventu-
alidades, já que ligadas ao possível efeito de “danos 
ambientais causados pelas atividades da indústria do 
petróleo”, conforme o Parágrafo 2º, inciso II do artigo 
50 da referida Lei.

12. Nada mais constante e efetivo que a externa-
lidade conseqüente da indústria do petróleo e do gás, 
por um lado poluindo o meio ambiente e, por outro, 
contribuindo para a intensificação do efeito estufa. Po-
rém, essas externalidades foram deixadas de fora da 
abrangência da Lei em questão, daí a necessidade de 
se ampliar a utilização dos recursos dessa fonte, por 
meio da criação dos incisos XXVI, XXVII e XXVIII no 
artigo 6º, bem como as alíneas ajustadas ao inciso II 
do parágrafo 2º do artigo 50 da Lei no 9.478/97.

13. A utilização desses recursos já foi objeto de 
auditoria pelo Tribunal de Contas da União-TCU, que 
no Acórdão no 1.665/2005, determinou ao Ministério 

do Meio Ambiente que adotasse providências efetivas 
para a criação de estrutura técnica capaz de utilizar os 
recursos da participação especial relativos à explora-
ção de petróleo e gás natural, no objeto precípuo de-
terminado pela Lei no 9.478/1997.

14. Nesse mesmo acórdão, o TCU entende que 
cabe um esforço conjunto de todos os órgãos envol-
vidos, desde o MMA, principal interessado, até os Mi-
nistérios do Planejamento, Orçamento e Gestão, e da 
Fazenda, para que se chegue a uma solução para a 
utilização desses recursos.

15. Entendeu-se, assim, que a solução passa 
pela modificação na Lei no 9.478/97, ampliando o 
campo de aplicação dessa receita, uma vez que as 
restrições atualmente impostas, adicionadas ao gran-
de volume de arrecadação e à rigidez orçamentária, 
impedem que estes recursos possam ser utilizados 
para financiar despesas diferentes daquelas para as 
quais foram criadas.

16. Assim, resta plenamente justificada a utili-
zação de tais recursos para auxiliar o país no esta-
belecimento de medidas de mitigação da mudança 
do clima e da adaptação aos seus efeitos, por meio 
da criação do Fundo Nacional sobre Mudança do Cli-
ma, conforme a presente proposta de Projeto de Lei. 
Constitui-se assim, uma forma de se evitar ou se mini-
mizar os danos ambientais causados pelas atividades 
da indústria de petróleo e gás, notadamente aqueles 
associados à utilização desses recursos naturais como 
fontes energéticas que contribuem para a geração 
de gases causadores do efeito estufa e conseqüente 
aquecimento global.

17. Em face do exposto, propõe-se que até 60 
(sessenta) pontos percentuais dos recursos da parti-
cipação especial nos lucros do petróleo, destinados 
ao Ministério do Meio Ambiente, sejam destinados ao 
Fundo Nacional sobre Mudança do Clima-FNMC, para 
que seja viável o financiamento de empreendimentos 
e apoio a projetos e/ou estudos que visem à Mitigação 
e à Adaptação à Mudança do Clima decorrentes da 
produção e consumo do petróleo, gás natural e outros 
hidrocarbonetos fluidos e seus derivados. A aprovação 
do PL não trará ônus para a sociedade, uma vez que 
os recursos já estão destinados ao Ministério do Meio 
Ambiente por meio da Lei no 9.478/1997.

18. Essas, Senhor Presidente, as razões que 
justificam o encaminhamento do presente projeto de 
lei, que ora submetemos à elevada consideração de 
Vossa Excelência.

Respeitosamente, – Assinado eletronicamente 
por: Carlos Minc Baumfeld, Guido Mantega, João 
Bernardo de Azevedo Bringel, Miguel João Jorge 
Filho.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 794, DE 2008 

(Do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame)

Determina a sustação do artigo 55 do 
Decreto n.º 6.514, de 22 de julho de 2008, 
Do Poder Executivo, por exorbitar do poder 
regulamentar. 

Despacho: Às Comissões de: Meio Am-
biente e Desenvolvimento Sustentável e Cons-
tituição e Justiça e de Cidadania (Mérito e Art. 
54, RICD) 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Congresso Nacional suspende a eficá-

cia do artigo 55 do Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 
2008, que dispõe sobre as infrações e sanções admi-
nistrativas ao meio ambiente, estabelece o processo 
administrativo federal para apuração destas infrações 
e dá outras providências.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Justificação

O Poder Executivo Federal baixou o Decreto no. 
6.514, de 22 de julho de 2008, que dispõe sobre as 
infrações e sanções administrativas ao meio ambien-
te, estabelece o processo administrativo federal para 
apuração destas infrações e dá outras providências, 
por meio do qual instituiu figura de ilícito ambiental 
e penalidade para o jurisdicionado que deixasse de 
averbar a reserva legal, conforme expressa previsão 
do artigo 55 do citado diploma legal.1

Constata-se evidente extrapolação dos limites do 
poder regulamentar conferido ao Chefe Do Poder Exe-
cutivo federal, a partir das competências e comandos 
instituídos pela Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, 
que não faz qualquer menção à reserva legal, padecendo 
assim o novel decreto de inadequação técnica jurídica 
e constitucional, uma vez que deixa de regulamentar 
dispositivo de lei para inovar a norma matriz, criando 
sponte sua uma nova figura de ilícito ambiental.

1 “ (...) Art. 55. Deixar de averbar a reserva legal:
Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 100.000,00 (cem mil 
reais). 
§ 1º No ato da lavratura do auto de infração, o agente autuante as-
sinará prazo de sessenta a noventa dias para o autuado promover o 
protocolo da solicitação administrativa visando à efetiva averbação 
da reserva legal junto ao órgão ambiental competente, sob pena de 
multa diária de R$ 50,00 (cinqüenta reais) a R$ 500,00 (quinhentos 
reais) por hectare ou fração da área da reserva. 
§ 2º Haverá a suspensão da aplicação da multa diária no interreg-
no entre a data do protocolo da solicitação administrativa perante 
o órgão ambiental competente e trinta dias após seu deferimento, 
quando será reiniciado o cômputo da multa diária. “

Observe-se ainda a impropriedade de classificar 
a não averbação da reserva legal como ilícito ou infra-
ção contra a flora, conforme o que está capitulado no 
novel Decreto executivo. 

A reserva legal é um instituto de proteção ao am-
biente natural com efeitos e repercussões além da flora, 
uma vez que visa proteger uma relação sadia entre o ato 
de conversão do uso do solo, para fins econômicos, e as 
condições naturais primárias que têm impacto sob o regime 
dos ventos sobre um espaço territorial, que funcionam para 
abriga da fauna e preservação da flora nativa ou por meio 
de recomposição florística da mesma. Portanto, o alcance 
da reserva legal não se esgota na exclusiva atenção para 
com o componente vegetativo do espaço fundiário. Tanto 
sendo isso verdade, que a definição de área a preservar 
ou recuperar em relação ao território em que esteja autori-
zada a conversão do uso do solo, sob condição de reserva 
legal, dependerá de atos normativos regulamentares que 
adequam o instrumento de proteção ambiental às con-
dições econômicas e geográficas fundiárias e ao bioma 
em consideração (Floresta Amazônica, áreas úmidas de 
transição, Cerrados, outras regiões do País).

Se a previsão legal da reserva legal nas proprie-
dades particulares não prescinde assim da qualificação 
territorial prévia e da localização geográfica-espacial 
do bioma a proteger, sem a adequada qualificação das 
distintas circunstâncias, inclusive histórias, em que é 
exigida a proteção para a reserva legal, como o fez o 
Decreto cuja disposição se pretende sustar, haverá ob-
viamente o risco de injustiças e prejuízos a situações 
constituídas que exigem maior cuidado para a sua 
adequação e caracterização. Melhor seria, portanto, 
que houvesse a ampla discussão a respeito do regime 
jurídico e de acautelamento da reserva legal, passan-
do necessariamente pelo crivo do Poder Legislativo, o 
que a via normativa utilizada não propicia.

Por último, poder-se-ia argüir ainda que a não aver-
bação da reserva legal não se constitua efetivamente de 
ilícito contra um componente ambiental, mas exatamente 
uma infração administrativa. Estaria assim presente no 
diploma legal inquinado erro formal no enunciado da con-
duta qualificada como ilícita, mas que favorecerá a exten-
são do debate em instâncias judiciais e administrativas, 
prejudicando a celeridade desejada para o atalhamento 
de condutas lesivas ao patrimônio ambiental natural.

A Constituição da República Federativa do Brasil 
assegura, em seu artigo 5º., inciso XLVI, apenas a lei 
irá regular a individualização da pena, dentre as quais 
as de privação ou restrição da liberdade, de perda de 
bens, de multa e de suspensão e interdição de direitos. 
Na ausência de expressa autorização legal para reco-
nhecer como ilícito ambiental sujeito a qualquer uma 
dessas penalidades, não poderá o Poder Executiva 
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ex novo qualificar como ilícita a conduta especificada, 
tampouco determinar que a omissão em observar o 
comando regulamentar acarreta sanção administrativa, 
pecuniária ou de qualquer outra natureza.

Desta sorte, conclamamos nossos pares nesta 
Casa do Direito e da Liberdade para examinar e aco-
lher a proposição aqui contida para sustar a norma re-
gulamentar inconstitucional, ilegal e ilegítima baixada 
no Decreto em referência.

Sala das Sessões, 4 de agosto de 2008. – Deputado 
Antonio Carlos Mendes Thame.

INDICAÇÃO Nº 3.086, DE 2008 
(Do Sr. Carlos Souza)

Sugere ao Ministro da Justiça a ins-
talação de agência ou posto avançado da 
FUNAI no Município de Codajás, no Estado 
do Amazonas.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Justiça:
Venho sugerir a V. Exa. a implantação, por inter-

médio da FUNAI, de agência ou posto avançado da-
quela instituição no Município de Codajás, no Estado 
do Amazonas, pelas seguintes razões:

A área de abrangência do município de Codajás, 
detém imensurável patrimônio ambiental e humano 
com enormes potencialidades econômicas.

A grande extensão de seu território, entretanto, 
impõe desafios grandiosos à sua integração econômi-
ca e social com o restante do Brasil. Uma das graves 
deficiências desta comunidade é o atendimento de 
serviços públicos, notadamente da FUNAI, órgão pú-
blico de grande importância para a região.

Atualmente os habitantes do citado município 
resolvem os problemas inerentes à FUNAI em outra 
localidade já servida pelo órgão, o que demanda via-
gens longas e demoradas – geralmente de barco –, 
com grandes custos para os cidadãos locais.

Em razão das despesas que os deslocamentos 
requerem, o poder público municipal e seus represen-
tantes são freqüentemente demandados a custear as 
viagens de cidadãos que necessitam resolver qualquer 
questão relativa à citada instituição.

Assim, vimos demandar à V. Exa., que diligencie 
junto à FUNAI para que viabilize a instalação de agên-
cias ou postos avançados daquele órgão, de acordo 
com o que indicar o estudo de viabilidade técnica, na 
sede do Município de Codajás, medida que muito aju-
dará o desenvolvimento daquela importante região 
da Amazônia.

Sala das Sessões, 9 de julho de 2008. – Deputado 
Carlos Souza.

INDICAÇÃO Nº 3.088, DE 2008 
(Do Sr. Carlos Souza)

Sugere ao Ministro da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento a instalação de 
agência ou posto avançado da EMBRAPA 
no Município de Codajás, no Estado do 
Amazonas.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento:

Venho sugerir a V. Exa. a implantação, por inter-
médio da EMBRAPA, de agência ou posto avançado 
daquela instituição no Município de Codajás, no Estado 
do Amazonas, pelas seguintes razões:

A área de abrangência do município de Codajás, 
detém imensurável patrimônio ambiental e humano 
com enormes potencialidades econômicas.

A grande extensão de seu território, entretanto, 
impõe desafios grandiosos à sua integração econômi-
ca e social com o restante do Brasil. Uma das graves 
deficiências desta comunidade é o atendimento de 
serviços públicos, notadamente da EMBRAPA, órgão 
público de grande importância para a região.

Atualmente os habitantes do citado município re-
solvem os problemas inerentes à EMBRAPA em outra 
localidade já servida pelo órgão, o que demanda via-
gens longas e demoradas – geralmente de barco –, 
com grandes custos para os cidadãos locais.

Em razão das despesas que os deslocamentos 
requerem, o poder público municipal e seus represen-
tantes são freqüentemente demandados a custear as 
viagens de cidadãos que necessitam resolver qualquer 
questão relativa à citada instituição.

Assim, vimos demandar à V. Exa., que diligencie junto 
à EMBRAPA para que viabilize a instalação de agências 
ou postos avançados daquele órgão, de acordo com o que 
indicar o estudo de viabilidade técnica, na sede do Município 
de Codajás, medida que muito ajudará o desenvolvimento 
daquela importante região da Amazônia.

Sala das Sessões, 9 de julho de 2008. – Deputado 
Carlos Souza.

INDICAÇÃO Nº 3.125, DE 2008 
(Do Sr. Ribamar Alves)

Sugere ao Ministério da Fazenda o es-
tabelecimento, alteração ou consolidação 
de regras e critérios para o oferecimento 
de desconto nos valores da contratação de 
Seguros Privados de Automóveis para os 
profissionais que exercem a atividade de 
motoristas de táxi.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
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Excelentíssimo Senhor Superintendente da Su-
perintendência de Seguros Privados – SUSEP:

Considerando a vinculação do órgão máximo 
executivo da Superintendência de Suguros Privados 
– SUSEP – ao Ministério da Fazenda, solicitamos, 
com a máxima urgência que se faz necessária, o es-
tabelecimento, alteração ou consolidação de regras e 
critérios para o oferecimento de desconto nos valores 
da contratação de Seguros Privado de Automóveis 
para os profissionais que exercem a atividade de mo-
toristas de taxi.

Sabe-se que a atividade profissional de motorista 
de taxi, em nosso país, é muito árdua. Diuturnamente, 
esses motoristas se vêem expostos a violência urbana, 
na iminência de sofrerem assaltos, maus-tratos e muitos 
outros inconvenientes que oneram a sua permanência 
nas ruas das cidades, obrigando-os a investirem em 
segurança, além se de responsabilizarem pela segu-
rança de seus passageiros.

Deveras, todo taxista, mesmo fazendo parte de 
uma classe de baixo poder aquisitivo, preza, e muito, 
pela manutenção adequada de seu instrumento de 
trabalho, o seu veículo, e por isso, nada mais justo do 
que proporcionar descontos especiais em todas as 
modalidades de seguro de automóveis, levando-se em 
consideração os valores das taxas, prêmios, franquias, 
inclusive, as garantias oferecidas, enfim, o que pos-
sível para a desoneração e a consequente satisfação 
do que sugerido.

A presente iniciativa, mais do que um compro-
misso com nossos cidadãos, é uma justa homena-
gem que prestamos aos profissionais ligados a esse 
ramo de atividade que hoje, sem sombra de dúvidas, 
constitui-se como a maior alternativa de transpor-
te público coletivo, cada vez mais necessária ante 
o crescimento das demandas dos grandes centros 
urbanos, devendo adequar-se a realidade da vida 
moderna.

A importância da matéria para a população é 
inconteste, seja sob o ponto de vista econômico – 
com desoneração das tarifas –, seja sob o aspecto 
da prestação do serviço público – com a melhora no 
atendimento e maior disponibilidade de profissionais 
que serão estimulados pelo benefício trazido.

Dessa forma, o estabelecimento de regras e crité-
rios para o desconto na contratação do Seguro Privado 
de automóveis para a atividade em questão ainda se 
ressente do justo trato político em âmbito federal, razão 
pela qual sugerimos a presente medida, conclamando 
a devida atenção ao caso em tela.

Sala das Sessões, 15 de julho de 2008. – Depu-
tado Federal Ribamar Alves, PSB/MA

INDICAÇÃO Nº 3.126, DE 2008 
(Do Sr. Ratinho Junior)

Sugere ao Ministro de Estado da Pre-
vidência Social, José Pimentel, a criação 
de nova Junta de Recursos da Previdência 
Social no Estado da Bahia. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da 
Previdência Social, José Pimentel: 

Inicialmente, fazemos questão de parabenizá-lo 
pelo grande trabalho que Vossa Excelência tem de-
sempenhado à frente desta relevante Pasta, com a 
implementação de ações coerentes e avançadas. O 
Legislativo Federal vê com muita honra um de seus 
membros a representá-lo brilhantemente em posto tão 
estratégico Do Poder Executivo. 

Senhor Ministro, o Conselho de Recursos da Pre-
vidência Social – CRPS, órgão integrante da estrutura 
do Ministério da Previdência Social – MPS, tem entre 
suas nobres competências a prestação jurisdicional e 
o controle das decisões do Instituto Nacional do Se-
guro Social – INSS, nos processos de interesse dos 
segurados e contribuintes do Regime Geral da Previ-
dência Social.

Este um dos poucos órgãos de defesa da popu-
lação, no âmbito administrativo, que não onera o inte-
ressado. Enfim, é um órgão democrático e universal. 

Estas destacadas atribuições ensejam a máxi-
ma atenção, celeridade e qualidade das decisões dos 
assuntos de interesse da população, em sua quase 
totalidade beneficiária direta ou indireta da Previdên-
cia Social.

As Juntas de Recursos, órgãos julgadores do 
CRPS, com apenas vinte e nove unidades e com es-
truturas reduzidas, têm-se mostrado insuficientes para 
o atendimento do monumental volume de processos 
analisados e julgados todos os anos. Por mais que haja 
esforço, dedicação e competência dos órgãos,

tornou-se impossível responder tempestivamente 
aos anseios da população.

Apenas para ilustrar a presente Indicação, se-
gundo informações desta própria Pasta, em 2006 fo-
ram movimentados pelas juntas de recursos do CRPS 
258,9 mil novos processos, o que correspondeu a um 
acréscimo de 29,2% em relação ao ano anterior. Foram 
julgados 219 mil processos, uma quantidade 23,6% 
maior do que a observada em 2005. 

As espécies de benefícios com maior participa-
ção nos novos processos recebidos e nos julgamentos 
emitidos foram o auxílio-doença e a aposentadoria por 
idade com, respectivamente, 49,9% e 12,7% dos novos 
processos e 48,5% e 12,8% dos julgamentos emitidos. 
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O saldo em dezembro de 2006 foi de 53,4 mil proces-
sos, o que correspondeu a um aumento de 49,4% do 
saldo observado em dezembro de 2005. 

A situação é tão crítica que o Conselho de Re-
cursos da Previdência Social freqüentemente recorre 
aos procedimentos e às diretrizes estabelecidas pela 
Portaria MPS n° 112/2008 e ao Regimento Interno do 
CRPS aprovado pela Portaria MPS/GM n° 323/2007. 
Para ilustrar a gravidade do problema, vale citar que o 
CRPS, por meio de seu presidente, Salvador Marcia-
no Pinto, periodicamente se vê obrigado a redistribuir 
processos para desafogar as Juntas com sobrecarga, 
com excesso de documentos represados.

Sem dúvida, o mecanismo de desrepresamento 
de processos é importante, mas deve ser medida de 
exceção, pois provoca efeitos ruinosos aos beneficiá-
rios e contribuintes do Regime Geral da Previdência 
Social. O distanciamento da origem dificulta o acom-
panhamento do processo por parte do beneficiário, 
provoca morosidade e prejuízos de toda ordem. 

Senhor Ministro, é inadiável a implantação de no-
vas Juntas de Recursos da Previdência Social, e uma 
delas deve ser no Estado da Bahia, que apresenta mais 
de 20.000 processos represados. É um dos estados 
mais sobrecarregados com o volume de processos, 
independentemente do critério avaliado. 

Por fim, Senhor Ministro, é indispensável ressaltar 
que o investimento para a implantação é mínimo diante 
do alcance social da medida, tendo em vista que não há, 
necessariamente, custo em edificação ou ampliação de 
estrutura, é uma questão restrita a recursos humanos. 
Vale lembrar ainda que, para o cidadão, cada dia de 
atraso em qualquer benefício pode representar a falta 
de suprimento, a desesperança e o descrédito nas ins-
tituições. Estamos convictos de que Vossa Excelência, 
com seu reconhecido espírito público, avaliará com o 
máximo desvelo a presente Indicação. 

Sala das Sessões, 15 de julho de 2008. – Depu-
tado Ratinho Junior.

INDICAÇÃO Nº 3.127, DE 2008 
(Do Sr. Ratinho Junior)

Sugere ao Ministério das Relações 
Exteriores a celebração de acordo com o 
governo italiano para que os brasileiros 
descendentes de italianos possam exercer 
a plena cidadania na Itália. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro das Relações 
Exteriores: 

“Que entendeis por uma Nação, Senhor 
Ministro? É a massa dos infelizes? Plantamos 

e ceifamos o trigo, mas nunca provamos pão 
branco. Cultivamos a videira, mas não bebemos 
o vinho. Criamos animais, mas não comemos 
a carne. Apesar disso, vós nos aconselhais a 
não abandonarmos a nossa Pátria? Mas é uma 
Pátria a terra onde não se consegue viver do 
próprio trabalho?” 

Essa fala anônima, atribuída a um cidadão italiano 
e dirigida a um Ministro de Estado da Itália do século 
XIX, retrata a situação delicada de um povo trabalha-
dor e dedicado, mas que passava por um período de 
dificuldades severas. 

A partir desse período, os laços que unem Brasil 
e Itália começaram a estreitar-se cada vez mais. Hoje, 
sem dúvida, são intensos, apaixonantes e indissolúveis. 
Também são múltiplas as afinidades que associam os 
povos dos dois países nos aspectos culturais, econô-
micos, científicos, políticos, enfim, em quase todos os 
segmentos da sociedade. 

Nosso País tem acolhido, desde 1870, com cari-
nho, amor e reverência italianos de diversas regiões: 
Vêneto, Campânia, Calábria, Lombardia, Piemonte, 
Sicília e muitas outras. Apenas nos primeiros cinqüen-
ta anos, entre 1870 e 1920, mais de um milhão e qui-
nhentos mil italianos vieram para o Brasil. Atualmente, 
cerca de 25 milhões de brasileiros são descendentes 
de italianos. Assim, os ítalo-brasileiros são considera-
dos a maior população de oriundi (descendentes de 
italianos) fora da Itália.

Nas últimas décadas, houve inversão do fluxo 
migratório. Agora são brasileiros que procuram a Itália. 
Mesmo assim, o total de brasileiros naquele país não 
representa 5% do que o Brasil já recebeu de italianos. 
Segundo reportagem veiculada em março de 2007 pelo 
Jornal Nacional, da Rede Globo, os brasileiros na Itá-
lia passam de 100 mil. Só dez mil são regularizados 
e 18 mil possuem dupla cidadania. Apenas a título de 
ilustração, o Brasil chegou a receber mais de 50 mil 
cidadãos italianos por anº

Senhor Ministro, fazemos uso de depoimento da 
Senhora Evelina Di Colli, presidente da “Associazione 
Culturale Italo Brasiliana” no qual a dirigente chama 
a atenção do governo brasileiro sobre os obstáculos 
enfrentados pelos descendentes de italianos. Di Colli 
constata que, mesmo os brasileiros legalmente no país, 
com visto para reconhecimento da cidadania italiana 
(permesso di soggiorno attesa cittadinanza) não têm a 
possibilidade de trabalhar. O procedimento pode levar 
de 3 meses a dois anos. 

A trágica conseqüência, durante o período, é que 
muitos passam privações desumanas, inclusive fome, 
porque pela lei ainda são brasileiros. São jovens, mu-
lheres e até pais de família que, no desespero, aceitam 
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trabalhos clandestinos ou subempregos e se transfor-
mam em verdadeiros escravos brancos do século XXI. 
O instinto de sobrevivência persevera, mas a dignidade 
e a condição humana ficam comprometidas.

Para ilustrar seu depoimento, a Senhora Di Colli 
lembrou a história dedicada a um rapaz de 24 anos, 
que residiu na Itália. Antes, no Brasil, ele era profes-
sor de italiano e inglês. Cheio de esperança, por se 
sentir, de fato, italiano e dominar o idioma, viajou para 
a pátria de Michelangelo. Mal sabia que encontraria 
intransponíveis barreiras para conseguir trabalho du-
rante a espera da sua tão desejada cidadania. Bateu 
em incontáveis portas, sem qualquer possibilidade de 
êxito. As reiteradas frustrações e injustiças levaram o 
rapaz a ser acometido por uma síndrome de pânico, 
depressão profunda e a pensar em suicídio. 

Socorrido e internado em um hospital psiquiátri-
co, depois de dois meses, ele teve alta porque a sua 
cidadania chegou, mas o trauma foi tão grande que, 
mesmo com o passaporte vermelho (italiano), ele não 
se recuperou completamente e teve de voltar ao Brasil 
para continuar o seu tratamento psiquiátrico.

A presidente Di Colli garante que existem muitos 
casos como esse que não chegam ao conhecimento 
da Associação.

A presente Indicação sugere que o Brasil as-
sine um acordo com o governo italiano para que os 
descendentes de italiano que busquem a cidadania 
possam ter um visto para cidadania mas também 
para trabalhar. Isso eliminaria para o governo italia-
no despesas médicas e hospitalares e erradicaria 
problemas, além dos mencionados, que denigrem 
a imagem de todo o Brasil, como a prostituição das 
mulheres e crimes de brasileiros que não encontram 
trabalho legalmente.

Para o Brasil, há também um ponto fundamen-
tal e igualmente importante. Trata-se da remessa de 
recursos financeiros pelo brasileiro a partir da Itália, 
atualmente o 7° maior volume entre todas as nações, 
o que significa expressivo montante e fonte de bem-
estar para familiares de ítalo-brasileiros. 

Para eliminar as filas nos consulados italianos 
no Brasil, a sugestão é não exigir que os documentos 
brasileiros sejam legalizados pelo consulado italianº 
Bastaria que os documentos brasileiros usados para 
o reconhecimento da cidadania italiana, depois de 
autenticados, com firmas reconhecidas e traduzidos 
pelo tradutor juramentado da língua italiana, sejam 
simplesmente legalizados em Brasília e pela Pasta 
das Relações Exteriores. Somente após esse proce-
dimento, passariam pelo Consulado Geral do Brasil na 
Itália, o qual confirmaria a legalização feita em Brasília. 

Seguramente, não haveria mais problemas de filas nas 
portas dos consulados italianos no Brasil.

Senhor Ministro, estamos convictos de que Vossa 
Excelência não se encontra alheia aos acontecimentos 
em tela. Pelo grande alcance social e pela real possibi-
lidade de assistir aos cidadãos ítalo-brasileiros, conta-
mos com o máximo empenho desta destacada Pasta 
para a celebração de acordo, ou outro termo pertinente, 
para a solução definitiva do problema.

Sala das Sessões, 15 de julho de 2008. – Depu-
tado Ratinho Junior.

INDICAÇÃO Nº 3.128, DE 2008 
(Do Sr. Carlos Abicalil)

Sugere ao Ministro de Estado das Ci-
dades, no âmbito do Conselho Nacional de 
Trânsito, seja editada Resolução definindo 
a distância mínima entre veículos em trân-
sito nas rodovias do País. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Justificação

O Código Nacional de Trânsito, não prevê a dis-
tância mínima entre veículos à ser mantida em circu-
lação nas rodovias do País. Habitualmente a Polícia 
Rodoviária Federal, tem recomendado no caso de ve-
ículos pesados, caminhões, ônibus e bitrens, que se 
mantenha uma distância no mínimo igual ao tamanho 
do comprimento do veículo, no caso de um bitrem, 20 
metros.

Além de ser mínima essa distância, normalmente 
não é respeitada em virtude da falta de uma legislação 
clara a respeito.

Em viagens pelas rodovias brasileiras, verifica-se 
normalmente, a formação de imensos comboios de ca-
minhões, carretas e bitrens, por vezes de uma mesma 
transportadora, que impossibilitam a ultrapassagem de 
automóveis, caminhonetes e ônibus com segurança, 
evitando assim, muitos acidentes em algumas das ve-
zes com vítimas fatais.

Com a presente Indicação, pretendemos propor 
que a distância mínima a ser mantida em circulação 
nas rodovias brasileiras seja “de no mínimo duas vezes 
o comprimento do veículo de carga ou ônibus e nunca 
inferior a 20 metros para qualquer veículo”.

Com a existência de uma regulamentação desta 
natureza, acrescida de penalidades a serem definidas, 
entendemos que contribuiremos para o melhor fluxo do 
trânsito nas rodovias brasileiras, evitando elevadas somas 
de despesas com danos materiais, além de reduzirmos a 
potência da mortífera arma brasileira do Trânsito.

Sala de Sessões, 16 de julho de 2008. – Depu-
tado Carlos Abicalil – PT/MT.



37608 Quinta-feira 14 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2008

INDICAÇÃO Nº 3.129, DE 2008 
(Do Sr. Wandenkolk Gonçalves)

Sugere a Ministra-Chefe da Casa Civil 
a criação do Ministério da Amazônia.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssima Senhora Ministra-Chefe da Casa 
Civil,

A Amazônia, localizada ao norte da América do 
Sul, ocupa uma área total de mais de 6,5 milhões de 
quilômetros quadrados, fazendo parte do território de 
nove países: Brasil, Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, 
Equador, Suriname, Guiana e Guiana Francesa. 

Cerca de 85% da região, no entanto, fica em 
território brasileiro, onde ocupa 5.217.423 quilôme-
tros quadrados, aproximadamente 61% da área do 
país. A Amazônia brasileira é sete vezes maior que a 
França e corresponde a 32 países da Europa Ociden-
tal. A ilha de Marajó, que fica na embocadura do rio, 
é maior que alguns países como a Suíça, a Holanda 
ou a Bélgica. 

Em termos administrativos brasileiros, a região 
chamada Amazônia Legal é composta dos estados do 
Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, 
além de parte dos estados de Mato Grosso, Tocantins 
e Maranhão. Foi instituída com o objetivo de definir a 
delimitação geográfica da região política captadora de 
incentivos fiscais com o propósito de promoção do seu 
desenvolvimento regional. 

Somente essa extensão territorial já justificaria 
a criação de um ministério específico. Some-se a isso 
o impacto que têm as notícias sobre desmatamento 
ilegal, aquisição de terras na faixa de fronteira, confli-
tos na demarcação de terras indígenas, e fica patente 
que a atual estrutura administrativa é ineficaz para fa-
zer cumprir a lei, para gerir recursos e para negociar 
conflitos na região.

Três décadas atrás a deputada federal paraen-
se Lúcia Daltro Viveiros apresentou o Projeto de Lei 
1213/1979, de 12/05/79, dispondo sobre a criação do 
Ministério da Amazônia. No ano seguinte, 1980, apre-
sentou a Proposta de Delegação Legislativa (PDL) 
4/1980, de 14/08/1980, propondo ao presidente da 
República elaboração de lei dispondo sobre a criação 
da pasta ministerial. 

Há anos também o Parlamento Amazônico de-
fende essa tese. Em abril passado, em Macapá, no 
6º Encontro do Parlamento Amazônico, novamente 
discutiu-se a criação de um Ministério da Amazônia. 
Seria um órgão articulador, para inclusive administrar 
conflitos internos do Governo Federal, como aqueles 
que surgem entre as pastas do Meio Ambiente e da 
Agricultura.

Entendemos que o Ministério da Amazônia se-
ria o gestor ideal do Programa Amazônia Sustentável 
– PAS, há anos em elaboração, porém sem eficácia 
até o momento. A criação da pasta permitiria, ainda, a 
extinção de ministérios e outros órgãos de hierarquia 
análoga no Governo Federal, como a Secretaria de 
Ações de Longo Prazo, hoje responsável pela execu-
ção do PAS. 

Da União esperam-se ações articuladas, entre os 
órgãos de governo, para conservação da biodiversidade 
da Amazônia, proteção da faixa de fronteira, hoje per-
meável aos traficantes, desenvolvimento sustentável 
e uso racional dos recursos naturais, em respeito aos 
zoneamentos ecológico-econômicos realizados pelos 
estados amazônicos. Vinte e três milhões de brasileiros 
necessitam de melhor interlocução com o restante do 
país e com a própria administração federal.

Sala das Sessões, 16 de julho de 2008. – Depu-
tado Wandenkolk Gonçalves, (PSDB – PA).

INDICAÇÃO Nº 3.130, DE 2008 
(Do Sr. Sarney Filho)

Sugere ao Senhor Ministro do Meio 
Ambiente sejam adotadas providências 
visando a criação do cargo de Fiscal Am-
biental Federal no quadro de pessoal do 
IBAMA e ICMbio.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro do Meio Am-
biente,

A presente Indicação tem por objetivo sugerir 
a esse Ministério que adote providências visando a 
criação do cargo de Fiscal Ambiental no quadro de 
pessoal do IBAMA e do ICMbio.

Tal Indicação visa esgotar em definitivo, discussão 
sobre a competência legal dos agentes do IBAMA para 
lavrar auto de infração, com base em interpretações 
da Lei nº 10.410, de 11 de janeiro de 2002, que cria e 
disciplina a carreira de Especialista em Meio Ambien-
te, em confronto ao que determina o § 1º do art. 70 da 
Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe 
sobre as sanções penais e administrativas derivadas 
de condutas lesivas ao meio ambiente. 

A permanecer essa controvérsia os prejuízos ao 
meio ambiente poderão aumentar, vez que estimulam 
os infratores recorrem ao judiciário para anulação dos 
autos de infração lavrados por servidor supostamente 
incompetente. 

Como pode-se observar na cópia do Ofício AN-
FFEMA nº 006/2008, de 26 de junho de 2008, da As-
sociação Nacional dos Fiscais Federais do Meio Am-
biente – ANFFEMA, o próprio IBAMA já reconheceu a 
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necessidade de criação do cargo de Fiscal Ambiental 
Federal, conforme consta na conclusão da Nota Téc-
nica/CGADE/Diget/Ibama nº 0019/04, de 22 de julho 
de 2004, cópia anexa. 

Importa consignar que essa proposta de solução, 
foi devidamente analisada e está no Relatório Final da 
Comissão instituída pela Portaria Interministerial nº 27, 
de 03 de fevereiro de 2005, criada pela então Ministra 
Marina Silva, do Ministério do Meio Ambiente, e pelo 
Ministro-Interino Nelson Machado, do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, com o objetivo 
de apresentar proposta de reestruturação da Carreira 
de Especialista em Meio Ambiente, criada pela Lei nº 
10.410, de 2002. 

Ressalte-se que essa Comissão foi composta de 
forma paritária, com integrantes do Governo e servi-
dores públicos federais do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão – MPOG, do Meio Ambiente-MMA 
e do IBAMA, e cujo Relatório Final, concluído em 21 
de dezembro de 2005, que encontra-se no MPOG, 
entendeu ser necessária a criação do cargo de Fis-
cal Ambiental Federal e do Quadro Complementar de 
Fiscal Ambiental Federal.

Igualmente, o Ministério Público Federal, por 
intermédio de sua 4ª Câmara de Coordenação e Re-
visão – Meio Ambiente e Patrimônio Cultural (Ofícios 
704/2006, de 9 de maio de 2006 e 1191/2006, de 12 
de julho de 2006, cópias anexas), também vem cobran-
do providências ao IBAMA, quanto a necessidade de 
criação do cargo de Fiscal Ambiental Federal. 

A própria Comissão de Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável da Câmara dos Deputados, pre-
ocupada com o problema, solicitou também providên-
cias aos Ministérios do Meio Ambiente e Planejamento, 
Orçamento e Gestão, conforme constata-se na cópia 
do Ofício nº 83, de 29 de maio de 2006, em anexo.

Da mesma forma, o Tribunal de Contas da União-
TCU, analisando essa questão, no Acórdão nº 642/2007, 
recomendou ao IBAMA, providências para a criação 
do cargo de Fiscal Ambiental Federal. 

Por fim, alertado para tais problemas e atendendo 
solicitação da citada Associação Nacional dos Fiscais 
do Meio Ambiente – ANFEEMA, em 5 de junho de 
2006, apresentei a Emenda Modificativa nº 20, cópia 
anexa, à Medida Provisória nº 304, de 29 de junho de 
2006, convertida na Lei nº 11.516, 19 de outubro de 
2006, criando o cargo de Fiscal Ambiental Federal e 
o Quadro Complementar de Fiscal Ambiental Federal, 
visando corrigir a distorção, o que lamentavelmente 
não foi apreciada, em virtude do acordo ocorrido no 
Congresso Nacional para aprovação de várias medi-
das provisórias, da forma como editadas, que tratavam 

de reajuste nos vencimentos dos servidores públicos 
federais. 

Sala das Sessões, 16 de julho de 2008. – Depu-
tado Sarney Filho, Líder do PV. 

INDICAÇÃO Nº 3.131, DE 2008 
(Do Sr. Sarney Filho)

Sugere ao Senhor Ministro do Planeja-
mento, Orçamento e Gestão sejam adotadas 
providências visando a criação do cargo de 
Fiscal Ambiental no quadro de pessoal do 
IBAMA e ICMbio.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro do Planejamento, 
Orçamento e Gestão,

A presente Indicação tem por objetivo sugerir 
a esse Ministério que adote providências visando a 
criação do cargo de Fiscal Ambiental no quadro de 
pessoal do IBAMA e do ICMbio.

Tal Indicação visa esgotar em definitivo, discussão 
sobre a competência legal dos agentes do IBAMA para 
lavrar auto de infração, com base em interpretações 
da Lei nº 10.410, de 11 de janeiro de 2002, que cria e 
disciplina a carreira de Especialista em Meio Ambien-
te, em confronto ao que determina o § 1º do art. 70 da 
Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe 
sobre as sanções penais e administrativas derivadas 
de condutas lesivas ao meio ambiente. 

A permanecer essa controvérsia os prejuízos ao 
meio ambiente poderão aumentar, vez que estimulam 
os infratores recorrem ao judiciário para anulação dos 
autos de infração lavrados por servidor supostamente 
incompetente. 

Como pode-se observar na cópia do Ofício AN-
FFEMA nº 006/2008, de 26 de junho de 2008, da As-
sociação Nacional dos Fiscais Federais do Meio Am-
biente – ANFFEMA, o próprio IBAMA já reconheceu a 
necessidade de criação do cargo de Fiscal Ambiental 
Federal, conforme consta na conclusão da Nota Téc-
nica/CGADE/Diget/Ibama nº 0019/04, de 22 de julho 
de 2004, cópia anexa. 

Importa consignar que essa proposta de solução, 
foi devidamente analisada e está no Relatório Final da 
Comissão instituída pela Portaria Interministerial nº 27, 
de 03 de fevereiro de 2005, criada pela então Ministra 
Marina Silva, do Ministério do Meio Ambiente, e pelo 
Ministro-Interino Nelson Machado, do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, com o objetivo 
de apresentar proposta de reestruturação da Carreira 
de Especialista em Meio Ambiente, criada pela Lei nº 
10.410, de 2002. 
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Ressalte-se que essa Comissão foi composta de 
forma paritária, com integrantes do Governo e servi-
dores públicos federais do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão – MPOG, do Meio Ambiente-MMA 
e do IBAMA, e cujo Relatório Final, concluído em 21 
de dezembro de 2005, que encontra-se no MPOG, 
entendeu ser necessária a criação do cargo de Fis-
cal Ambiental Federal e do Quadro Complementar de 
Fiscal Ambiental Federal.

Igualmente, o Ministério Público Federal, por 
intermédio de sua 4ª Câmara de Coordenação e Re-
visão – Meio Ambiente e Patrimônio Cultural (Ofícios 
704/2006, de 9 de maio de 2006 e 1191/2006, de 12 
de julho de 2006, cópias anexas), também vem cobran-
do providências ao IBAMA, quanto a necessidade de 
criação do cargo de Fiscal Ambiental Federal. 

A própria Comissão de Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável da Câmara dos Deputados, pre-
ocupada com o problema, solicitou também providên-
cias aos Ministérios do Meio Ambiente e Planejamento, 
Orçamento e Gestão, conforme constata-se na cópia 
do Ofício nº 83, de 29 de maio de 2006, em anexo.

Da mesma forma, o Tribunal de Contas da União-
TCU, analisando essa questão, no Acórdão nº 642/2007, 
recomendou ao IBAMA, providências para a criação 
do cargo de Fiscal Ambiental Federal. 

Por fim, alertado para tais problemas e atendendo 
solicitação da citada Associação Nacional dos Fiscais 
do Meio Ambiente – ANFEEMA, em 5 de junho de 
2006, apresentei a Emenda Modificativa nº 20, cópia 
anexa, à Medida Provisória nº 304, de 29 de junho de 
2006, convertida na Lei nº 11.516, 19 de outubro de 
2006, criando o cargo de Fiscal Ambiental Federal e 
o Quadro Complementar de Fiscal Ambiental Federal, 
visando corrigir a distorção, o que lamentavelmente 
não foi apreciada, em virtude do acordo ocorrido no 
Congresso Nacional para aprovação de várias medi-
das provisórias, da forma como editadas, que tratavam 
de reajuste nos vencimentos dos servidores públicos 
federais. 

Sala das Sessões, 16 de julho de 2008. – Depu-
tado Sarney Filho, Líder do PV.

INDICAÇÃO Nº 3.132, DE 2008 
(Do Sr. Armando Abílio)

Sugere ao Ministro do Desenvolvimen-
to, Indústria e Comércio Exterior a instala-
ção de uma Zona de Processamento de Ex-
portação (ZPE) no Município de Cabedelo, 
Estado da Paraíba.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro do Desenvolvi-
mento, Indústria e Comércio Exterior:

Os enclaves de livre comércio têm sido utilizados 
por quase todos os países do mundo como elemento 
de estímulo ao comércio exterior, especialmente em 
regiões menos desenvolvidas. Os mais conhecidos são 
as chamadas zonas de processamento de exportação 
– ZPE, dotadas do objetivo de favorecer a implantação 
de empreendimentos industriais voltados para a expor-
tação de toda ou de grande parte de sua produção. Para 
tanto, utiliza-se um conjunto de incentivos tributários e 
regulatórios destinados a tornar essas atividades mais 
atraentes, do ponto de vista econômico.

No Brasil, a idéia tomou corpo na década de 80, 
ainda na vigência de um modelo de desenvolvimento 
autárquico. Desde então, como bem sabe Vossa Ex-
celência, autorizou-se a instalação de 17 ZPEs, muito 
embora nenhuma delas tenha sido efetivamente insta-
lada até o momento. O Brasil é, então, uma das poucas 
nações que ainda não se dispôs a submeter as Zonas 
de Processamento de Exportação ao teste da reali-
dade. Recusamo-nos, até o momento, a comparar os 
pontos positivos e negativos associados à implantação 
criteriosa e tempestiva desses enclaves.

Tal quadro é ainda mais descabido quando se 
tem em conta que há cerca de um ano foi sanciona-
da a Lei nº 11.508, de 20/07/07, que dispõe sobre o 
regime tributário, cambial e administrativo das ZPE, 
seguindo-se-lhe as alterações introduzidas pela Me-
dida Provisória nº 418, de 15/02/08, já apreciada pela 
Câmara dos Deputados e atualmente em tramitação 
no Senado Federal. Fruto de longa tramitação no Con-
gresso Nacional, esta Lei atualiza os objetivos e o 
modo de funcionamento das Zonas de Processamento 
de Exportação. 

Neste sentido, queremos registrar nossa suges-
tão para que, neste cenário de retomada da discussão 
da matéria, se contemple a cidade de Cabedelo, no 
Estado da Paraíba, com uma Zona de Processamento 
de Exportação. A localização deste município torna-o 
candidato natural a tal iniciativa, pelo fato de ser uma 
cidade portuária, situando-se em uma península entre 
o Oceano Atlântico e a foz do Rio Paraíba. Deste modo, 
o município serve de porta de comunicação desimpe-
dida e eficiente com o restante do Estado e com toda 
a Região Nordeste. Aliada à excelente infra-estrutura 
da Capital, João Pessoa, uma ZPE em Cabedelo já 
nasceria dotada de todas as condições necessárias 
para que as potencialidades econômicas e sociais de 
um tal enclave fossem aproveitadas da forma mais 
eficiente possível.

Sala das Sessões, 16 de julho de 2008. – Depu-
tado Armando Abílio.
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INDICAÇÃO Nº 3.133, DE 2008 
(Da Sra. Vanessa Grazziotin)

Sugere ao Ministério da Fazenda ado-
ção de medidas visando a instalação de 
agência da Caixa Econômica Federal na 
cidade de Humaitá, estado do Amazonas.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Fazenda:
A Deputada Vanessa Grazziotin se dirige a V. Exa. 

para apresentar a seguinte indicação:
Em atendimento a um pleito da população do in-

terior do estado do Amazonas, venho requerer consulta 
sobre a possibilidade de instalação de uma agência da 
Caixa Econômica Federal no município de Humaitá. 

O acesso aos serviços bancários naquela loca-
lidade é extremamente afetado com a ausência da 
rede Caixa Econômica no Município, prejudicando o 
crescimento econômico e o acesso dos moradores 
aos programas de financiamento que a rede oferece. 
A instalação de uma agência da Caixa Econômica Fe-
deral em Humaitá trará um enorme benefício para os 
moradores e será o resultado positivo de uma antiga 
reivindicação da comunidade.

Sala das sessões, 16 de Julho de 2008. – Depu-
tada Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.

INDICAÇÃO Nº 3.134, DE 2008 
(Da Sra. Vanessa Grazziotin)

Sugere ao Ministério da Fazenda ado-
ção de medidas visando a instalação de 
agência da Caixa Econômica Federal na ci-
dade de Fonte Boa, estado do Amazonas.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Fazenda:
A Deputada Vanessa Grazziotin se dirige a V. Exa. 

para apresentar a seguinte indicação:
Em atendimento a um pleito da população do in-

terior do estado do Amazonas, venho requerer consulta 
sobre a possibilidade de instalação de uma agência da 
Caixa Econômica Federal no município de Fonte Boa. 

O acesso aos serviços bancários naquela loca-
lidade é extremamente afetado com a ausência da 
rede Caixa Econômica no Município, prejudicando o 
crescimento econômico e o acesso dos moradores 
aos programas de financiamento que a rede oferece. 
A instalação de uma agência da Caixa Econômica Fe-
deral em Fonte Boa trará um enorme benefício para os 
moradores e será o resultado positivo de uma antiga 
reivindicação da comunidade.

Sala das sessões, 16 de Julho de 2008. – Depu-
tada Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.

INDICAÇÃO Nº 3.135, DE 2008 
(Da Sra. Vanessa Grazziotin)

Sugere ao Ministério da Fazenda ado-
ção de medidas visando a instalação de 
agência da Caixa Econômica Federal na 
cidade de Eirunepé, estado do Amazonas.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Fazenda:
A Deputada Vanessa Grazziotin se dirige a V. Exa. 

para apresentar a seguinte indicação:
Em atendimento a um pleito da população do in-

terior do estado do Amazonas, venho requerer consulta 
sobre a possibilidade de instalação de uma agência da 
Caixa Econômica Federal no município de Eirunepé. 

O acesso aos serviços bancários naquela loca-
lidade é extremamente afetado com a ausência da 
rede Caixa Econômica no Município, prejudicando o 
crescimento econômico e o acesso dos moradores 
aos programas de financiamento que a rede oferece. 
A instalação de uma agência da Caixa Econômica Fe-
deral em Eirunepé trará um enorme benefício para os 
moradores e será o resultado positivo de uma antiga 
reivindicação da comunidade.

Sala das sessões, 16 de Julho de 2008. – Depu-
tada Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.

INDICAÇÃO Nº 3.136, DE 2008 
(Da Sra. Vanessa Grazziotin)

Sugere ao Ministério da Saúde ado-
ção de medidas urgentes para solucionar 
o problema referente à falta de grampeado-
res cirúrgicos na rede pública de saúde do 
Estado do Amazonas.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
A deputada Vanessa Grazziotin se dirige a V. Exa. 

para apresentar a seguinte indicação:
O Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV) 

é a única unidade de saúde do Estado do Amazonas 
que realiza cirurgias bariátricas (antiobesidade) pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS). 

Entretanto, o procedimento cirúrgico deste tipo 
poderá ser paralisado, visto que os grampeadores ci-
rúrgicos não teriam sido repostos pela Secretaria de 
Estado de Saúde (SUSAM).

Isto significa que cerca de cem pacientes deixa-
riam de realizar a cirurgia em comento. Ademais, res-
saltam os especialistas que este procedimento requer 
um longo tempo de tratamento antes da intervenção 
cirúrgica, uma vez que são necessárias visitas a psi-
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cólogos, nutricionistas, endocrinologistas, pneumolo-
gistas, cardiologistas e fisioterapeutas. 

Considerando que a obesidade contribui para 
inúmeras anormalidades no metabolismo, como doen-
ças cardiovasculares, de colesterol, diabetes mellitus, 
entre outras.

Considerando que a garantia à saúde é umas 
das premissas básicas do Estado Brasileiro, cuja res-
ponsabilidade está expressa na Constituição Federal, 
solicito de V. Exa. providências imediatas no sentido 
de que o Ministério possa solucionar os problemas 
referentes ao material necessário a este tipo de inter-
venção cirúrgica no HUGV.

Sala das Sessões, 16 de julho de 2008. – Depu-
tada Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.

INDICAÇÃO Nº 3.137, DE 2008 
(Da Sra. Vanessa Grazziotin)

Sugere ao Ministério da Saúde ado-
ção de medidas urgentes para solucionar 
o problema do equipamento de tomogra-
fia computadorizada do Pronto-Socorro 
João Lúcio, situado em Manaus, estado 
do Amazonas.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
A deputada Vanessa Grazziotin se dirige a V. Exa. 

para apresentar a seguinte indicação:
O Pronto-Socorro João Lúcio, localizado na zona 

leste da cidade de Manaus, atende milhares de pesso-
as diariamente e constitui uma das principais unidades 
de saúde do Estado, prestando serviços considerados 
simples até serviços de alta complexidade.

A unidade foi inaugurada em 1998 como refe-
rência no atendimento de urgência e emergência na 
capital. Desde então, o Hospital já realizou mais de 50 
mil atendimentos. 

Contudo, segundo a imprensa do Estado do Ama-
zonas, o Hospital João Lúcio tem enfrentado alguns 
problemas, no concernente ao funcionamento da uni-
dade de saúde, visto que o aparelho de tomografia 
computadorizada quebrou no último domingo.

Para não acarretar prejuízos ainda maiores aos 
pacientes, a direção do Hospital tem encaminhado 
os pacientes ao Hospital Universitário Getúlio Vargas 
(HUGV). Todavia, o HUGV tem sido sobrecarregado 
pela alta demanda dos pacientes do Pronto Socorro 
João Lúcio.

Sendo a garantia à saúde umas premissas 
básicas do Estado Brasileiro, cuja responsabilida-
de está expressa na Constituição Federal, solici-
to de V. Exa. providências imediatas no sentido de 

que o Ministério possa solucionar os problema no 
supramencionados equipamento e que os pacien-
tes possam dar continuidade a seus tratamentos no 
Hospital João Lúcio. 

Sala das Sessões, 16 de julho de 2007. – Depu-
tada Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.

INDICAÇÃO Nº 3.138, DE 2008 
(Do Sr. Elismar Prado)

Sugere ao Ministro dos Transportes, 
Sr. Alfredo Nascimento, a alocação de re-
cursos no Orçamento Geral da União, para 
a duplicação da rodovia BR-040, em Minas 
Gerais, no trecho entre Belo Horizonte e 
Conselheiro Lafaiete.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Senhor Ministro,
Vossa Excelência bem conhece a importância 

estratégica da BR-040, rodovia radial que liga Brasília 
ao Rio de Janeiro – a atual e a antiga capital do País 
– passando pela capital mineira, Belo Horizonte. Um 
dos principais trechos da BR-040, entre Belo Horizon-
te e Conselheiro Lafaiete, encontra-se atualmente em 
más condições de conservação e com pavimento fre-
qüentemente esburacado, além de não estar duplicado 
em um percurso de grande movimento e com elevado 
número de acidentes.

Diante dessa grave situação, nosso objetivo, 
com essa Indicação, é o de pleitear junto a V. Exª. 
a alocação de recursos na proposta orçamentária 
para o ano de 2009, de forma que possa estar pre-
visto no Orçamento Geral da União volume finan-
ceiro suficiente para a conclusão da duplicação da 
rodovia BR-040, entre Belo Horizonte e Conselheiro 
Lafaiete.

Certos de contar com a sensibilidade de V. 
Exª., esperamos ser atendidos no pleito aqui apre-
sentado, de forma a podermos oferecer melhores 
condições de trafegabilidade nessa importante ro-
dovia brasileira.

Reiterando nossos votos de estima e apreço, 
encaminhamos este documento para a elevada con-
sideração de V. Exª.

Sala das Sessões, 16 de julho de 2008. – Elismar 
Prado, Deputado Federal – PT.

INDICAÇÃO Nº 3.139, DE 2008 
(Do Sr. Jilmar Tatto)

Sugere ao Exmo. Sr. Presidente da 
República, a doação de imóvel em favor da 
Sociedade Filarmônica Lyra.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
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Excelentíssimo Senhor Presidente,
A presente Indicação tem como objetivo sugerir 

a Vossa Excelência, a doação do imóvel situado à Rua 
São Joaquim nº 329, no Município de São Paulo, Esta-
do de São Paulo, a Sociedade Filarmônica Lyra.

A Sociedade Filarmônica Lyra foi fundada no dia 
12 de Novembro de 1884, com sede na cidade de São 
Paulo com fins de “cultura do canto, da arte e costumes 
alemães e livre da intromissão de política e religião”.

Em 10 de Janeiro de 1925 a Sociedade Philar-
monica Alemã Lyra adquiriu o prédio sito à Rua São 
Joaquim, então nº 65, atual 329, onde instalou sua 
sede social.

Em 12 de Julho de 1945, o Governo Federal 
incorporou o referido imóvel ao Patrimônio da União 
através do Decreto-Lei 7.732, como indenização da 
Nação Alemã ao Brasil por perdas de guerra

Em 26 de Junho de 1963, a Lei nº 4.238 deter-
minou a desincorporação do patrimônio e devolveu a 
plena propriedade da Sociedade Filarmônica Lyra, o 
imóvel situado na Rua São Joaquim 329, na Capital 
do Estado de São Paulo.

Em 17de Junho de 1969 o governo militar que co-
mandava o país, considerando que o imóvel da Rua São 
Joaquim estava sendo ocupado pela 4ª Circunscrição 
do Serviço Militar do Ministério do Exército, promulgou 
o Decreto-lei 633, que revogou a Lei 4.238 de 26 de 
Junho de 1963 e revigorou o Decreto-lei 7.732 de 12 
de Julho de 1945, subtraindo novamente o imóvel da 
Sociedade Filarmônica Lyra.

Atualmente o imóvel da Rua São Joaquim nº 329 
está vago, tendo o Ministério do Exército transferido a 
Circunscrição Militar que ali funcionava para outro lo-
cal, cessando assim o motivo determinante da edição 
do Decreto Lei nº 633 de 17 de Junho de 1969.

Assim, nada mais justo do que devolver este 
imóvel a Sociedade Filarmônica Lyra, para que esta 
possa desenvolver as atividades culturais e artísticas 
para a qual foi fundada em 1884.

Sala das Sessões, 16 de julho de 2008. – Depu-
tado Jilmat Tatto.

INDICAÇÃO Nº 3.140, DE 2008 
(Do Sr. Barbosa Neto)

Sugere ao Ministério das Cidades a 
difusão de campanhas educativas para o 
jovem no trânsito.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro das Cidades: o 
exame de dados sobre acidentes de trânsito demons-
tram a predominância de vítimas jovens e do sexo 
masculino

Dados de 2006, do DENATRAN, demonstram a 
ocorrência de 320.333 acidentes com vítimas em todo 
o País, que resultaram em 19.752 óbitos e 404.385 fe-
ridos. Nesses acidentes, foram contabilizados 461.869 
motoristas, dos quais 10.918 eram menores de dezoito 
anos e 147.398 tinham entre 18 e 29 anos. Dos 473.399 
veículos envolvidos, 195.325 eram automóveis e ca-
mionetas, e 132.993 eram motocicletas.

De acordo com a Superintendência de Seguros 
Privados – SUSEP, em 2007 foram arrecadados R$ 
3,7 bilhões referente ao Seguro de Danos Pessoais 
Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre 
– DPVAT, dos quais R$ 1,8 bilhões foram destinados 
ao pagamento de 252 mil indenizações, 50% delas 
relativas a motocicletas. Do total de indenizações, 
44,02% destinaram-se a jovens com idade entre 16 e 
25 anos e 28,78% para pessoas na faixa etária entre 
26 e 35 anos. 

Informações da Polícia Rodoviária Federal, de 
2007, revelam a ocorrência de 122.985 acidentes de 
trânsito nas rodovias da União, com 6.840 óbitos, dos 
quais 73% eram do sexo masculino, e 75.006 feridos. 
Dos mortos com idade identificada, 67% tinham entre 
20 e 49 anos. 

Por outro lado, sabemos, por meio de estudos re-
alizados em conjunto pelo IPEA, DENATRAN e ANTP 
que os acidentes de trânsito oneram o País com a cifra 
anual estimada em R$ 30,5 bilhões. 

A frota de motocicletas vêm crescendo visivel-
mente no País. Somente neste primeiro semestre foram 
fabricadas 1.113.244 motos, das quais 1.042.206 foram 
vendidas. A melhoria da renda do brasileiro, associa-
do à facilidade de crédito, baixo custo de manutenção 
das motos e às dificuldades de fluidez do tráfego nas 
grandes cidades, como também o uso profissional 
desse veículo no transporte de pessoas e bens nas 
áreas urbanas explicam o crescimento vertiginoso da 
frota de motocicletas e a presença constante de jovens 
motociclistas em acidentes de trânsito. 

Desse modo, sugerimos a difusão freqüente de 
campanhas educativas pelo órgão máximo executivo 
de trânsito, conscientizando o jovem sobre sua parti-
cipação significativa nas estatísticas de acidentes de 
trânsito.

Com as campanhas regulares nos meios de comu-
nicação de maior acesso ao jovem usuário do trânsito, 
seja na condição de motorista, passageiro ou pedestre, 
pretendemos minorar os números superlativos de jovens 
mortos e feridos no trânsito, a partir da valorização da 
direção defensiva, da divulgação do significado social 
do ato de dirigir, do uso do cinto de segurança por to-
dos os ocupantes do veículo, da incompatibilidade total 
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entre o consumo de álcool e substâncias entorpecen-
tes e o volante, entre outros aspectos.

Considerando os argumentos irrefutáveis assina-
lados e o elevado alcance social da presente sugestão, 
Senhor Ministro, contamos com o empenho de V.Exª e 
da equipe do DENATRAN para a atenciosa análise de 
nossa sugestão, a qual esperamos ver atendida. 

Sala das Sessões, 16 de julho de 2008. – Depu-
tado Barbosa Neto. 

INDICAÇÃO Nº 3.141, DE 2008 
(Do Sr. Edigar Mão Branca)

Sugere ao Ministério da Educação 
criar a Faculdade de Medicina Veterinária, 
vinculada à Universidade Federal da Bahia 
(UFBA), no Município de Itapetinga, BA.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação,
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) estimava que, em 2007, o Estado da Bahia re-
gistrava uma população de 14,1 milhões de habitantes, 
posicionando-se como o quarto estado mais populoso 
do País. Segundo a Pesquisa Nacional de Amostras 
por Domicílio (PNAD) de 2007, 9,5% da população 
bahiana (ou 1.343.557 pessoas) situava-se na faixa 
etária de 18 a 24 anos. Mas a Bahia, conforme o Cen-
so da Educação Superior de 2006, ainda que tivesse 
118 instituições de ensino superior espalhadas por seu 
território de 564.692,669 m2, contava com apenas três 
unidades federais de ensino, a saber, a Universidade 
Federal da Bahia (a UFBA), bem como o Centro Federal 
de Educação Tecnológica (o CEFET/BA), sediados em 
Salvador, e a nova Universidade Federal do Recôncavo 
da Bahia, instituída pela Lei n.º 11.151, de 29 de julho 
de 2005, no município de Cruz das Almas, também 
situada na região metropolitana de Salvador, e criada 
mediante desmembramento da antiga Faculdade de 
Agronomia, até então unidade acadêmica vinculada à 
UFBA. Comparativamente, Minas Gerais, com um ter-
ritório de tamanho parecido, contava, em 2006, com 
22 instituições federais de ensino superior.

Detalhando um pouco melhor os dados, o último 
Censo do o Instituto de Estudos e Pesquisas Educa-
cionais Anísio Teixeira – o INEP —, de 2006, revela 
que das 118 instituições de ensino superior atuando 
no estado da Bahia, apenas 7 eram públicas (as 3 fe-
derais já mencionadas e mais 4 estaduais); dos 1.009 
cursos de graduação oferecidos no estado, 455 eram 
ministrados no segmento público federal (ou seja, 45% 
deles). Mas se formos examinar as relações entre os 
números relativos às vagas oferecidas, aos inscritos 
nos vestibulares e aos ingressos efetivos, as propor-

ções se modificam: das 112,6 mil vagas de ensino 
superior oferecidas para ingresso em 2006, 93 mil 
vinham do setor privado e só 5.486 eram ofertadas 
pelas instituições públicas federais. O número global 
de interessados no conjunto das vagas de cursos su-
periores oferecidas pelas Instituições de Ensino Su-
perior baianas, em 2006, era quase três vezes maior 
que a oferta total. Já os candidatos inscritos para as 
5,5 mil vagas das federais eram 55,2 mil, ou seja, um 
contingente 10 vezes maior que o número de vagas 
disponíveis. Em outras palavras: se no setor privado 
a relação era de apenas 1,4 candidatos por vaga ofe-
recida, no setor público registravam-se 9,2 candidatos 
interessados em cada vaga ofertada, devido ao grande 
número de interessados nas vagas das federais (10,1 
candidatos por vaga). Nas instituições públicas esta-
duais, com unidades mais bem distribuídas no territó-
rio bahiano, a relação foi de 8,8 candidatos por vaga. 
Quanto à ocupação efetiva dessas vagas, tem-se que, 
nas federais, a ocupação chegou a quase 100% da 
oferta (96,2%) e nas públicas estaduais, a 93%. Nas 
instituições privadas, em contraste, metade das vagas 
restou ociosa (51%), situação que, aliás, tem ocorrido 
em todo o País. 

Quanto às matrículas totais, o alunado bahiano 
nas graduações totalizava, em 2006, 208 mil estudan-
tes: nas instituições públicas registravam-se apenas 70 
mil deles, estando 22,2 mil nas federais. Esse indica-
dor, sem dúvida, evidencia a importância das institui-
ções privadas de ensino superior na Bahia, as quais 
congregavam 138.324 alunos naquele ano (66,4% 
do total). Mas a análise dos dados do Censo permite 
também concluir que 45,6 mil dessas matrículas pri-
vadas (1/3 delas) referiam-se a ingressantes, ou seja, 
a alunos-calouros. E como o número de concluintes 
nas instituições privadas naquele ano era de apenas 
19 mil estudantes, chega-se à conclusão de que, com 
muita probabilidade, o fator econômico não só tem im-
pedido com que mais alunos que desejam fazer cursos 
superiores possam neles ingressar, mas também que 
tem expulsado boa parte dos que entram por volta dos 
meados de seus cursos.

Situado a quase 600 km da capital (muito bem 
atendida por instituições de ensino superior, tanto pú-
blicas quanto privadas), o município de Itapetinga tem 
raízes histórias que remontam a 1912, com a fixação 
de Bernardino Francisco de Souza, seus parentes e 
empregados, às margens do Rio Catulé, para desen-
volverem atividades agrícolas. Em 1914 ergue-se uma 
vila na região, que evolui, em 1924, para um pequeno 
povoado, então chamado ‘Itatinga’. Em 22/06/1933, 
mediante o Decreto Estadual n° 8.499, o povoado de 
Itatinga torna-se distrito do município de Vitória da 
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Conquista. Itatinga cresce, e, em 30/03/1938 tem sua 
sede elevada à categoria de Vila. Em 30 de novembro 
do mesmo ano, a Vila é desmembrada do município 
de Vitória da Conquista e anexada ao município de 
Itambé. A mudança no nome de Itatinga para Itapetin-
ga ocorreu em 1944 (Decreto-Lei Estadual n° 12.978), 
em virtude de decisão do IBGE segundo a qual mu-
nicípios do mesmo Estado não poderiam ter nomes 
iguais. O crescimento econômico e populacional da Vila 
foi rápido, e em 12 de dezembro de 1952, Itapetinga 
foi alçada à categoria de Município, desmembrando-
se de Itambé. 

Emancipada em 1952, hoje Itapetinga é um im-
portante centro econômico e social do sudoeste baianº 
Sua população ultrapassa os 65 mil habitantes. Locali-
zada às margens do rio Catolé, com um clima ameno 
o ano inteiro, ela tem na criação de gado sua principal 
atividade econômica, daí ser conhecida como a “Ca-
pital da pecuária”. De acordo com o IBGE (dados de 
2006), o município produzia 160 litros de leite de vaca 
e possuía 88.427 cabeças de bovinos, um dos maiores 
rebanhos do Estado da Bahia, além de 2.381 cabeças 
de ovinos e 5.851 aves.

Itapetinga também conta com um razoável par-
que industrial e uma economia que tende a se diver-
sificar cada vez mais. Do ponto de vista educacional, 
até 2005, a cidade não albergava qualquer unidade de 
ensino superior; em 2006, a Universidade Estadual do 
Sudoeste da Bahia ali instalou um campus avançado, 
não havendo, entretanto, criado escola de medicina 
na cidade.

Senhor Ministro: há muitos anos o povo do Estado 
da Bahia reivindica a instalação de novos cursos uni-
versitários na região sudoeste do estado, que dispõe de 
ótima infraestrutura e de algumas centenas de milhares 
de jovens e adultos precisando de qualificação para 
o trabalho, sempre muito necessário, na área médica. 
Esta proposta de criação de uma unidade federal de 
ensino superior como motor do desenvolvimento social 
de uma região com alto potencial, situada no interior 
do País, concretiza a idéia que há muito defendemos 
de que fomentar e proporcionar educação e forma-
ção de boa qualidade aos nossos jovens é a melhor 
forma de proteção contra o desemprego e a favor da 
fixação das populações à terra, de maneira produtiva 
e duradoura. Além disso, trata-se da única força motriz 
de desenvolvimento sustentável a longo prazo. Vem, 
ademais, somar forças à orientação atual do MEC de 
beneficiar os estados e regiões menos aquinhoados 
com unidades educacionais de responsabilidade da 
União, focalizando as localidades com grande potencial 
de polarização, irradiação e desenvolvimento, situadas 
no interior do Brasil.

À luz do que acabamos de expor, esperamos, 
portanto, contar com o apoio de Vossa Excelência no 
encaminhamento desta sugestão que ora explicitamos, 
e que, como dissemos, reflete anseio antigo da popu-
lação bahiana. A criação de uma nova Faculdade de 
Medicina Veterinária no território do estado da Bahia, a 
partir da bicentenária tradição e experiência da Univer-
sidade Federal da Bahia neste domínio, trará esperança 
de um futuro melhor a milhares de jovens brasileiros, 
bahianos e também dos estados e regiões vizinhos, 
que querem progredir na educação, para terem mais 
chances de construir uma vida melhor. Significará tam-
bém a possibilidade de acesso dos jovens a um extra-
ordinário mercado de trabalho regional, uma vez que 
a pecuária – de leite e de corte – é uma das grandes 
riquezas da região e ressente de pessoal qualificado.

Sala das Sessões, 16 de julho de 2008. – Depu-
tado Edigar Mão Branca.

INDICAÇÃO Nº 3.142, DE 2008 
(Da Sra. Janete Rocha Pietá)

Sugere ao Chefe Do Poder Executivo 
e, por seu intermédio, ao Ministro de Esta-
do da Justiça, a criação do Conselho Na-
cional Indígena. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Senhor Presidente,
Hoje, no Brasil, vivem cerca de 460 mil índios, 

distribuídos entre 225 sociedades indígenas, que per-
fazem cerca de 0,25% da população brasileira. Cabe 
esclarecer que esse dado populacional considera tão 
somente aqueles indígenas que vivem em aldeias, ha-
vendo estimativas de que, além destes, há entre 100 
e 190 mil índios vivendo fora das terras indígenas, in-
clusive em áreas urbanas. Há também 63 referências 
de índios ainda não contatados, além de grupos que 
estão requerendo o reconhecimento de sua condição 
indígena junto ao órgão federal indigenista.

Como sabemos, as comunidades indígenas são 
portadoras de cultura própria. Não obstante a valori-
zação que se atribui a todo o conjunto de crenças e 
costumes de um povo, é forçoso admitir que, em alguns 
casos, pode haver o confronto entre determinadas prá-
ticas de uma cultura específica e princípios considera-
dos fundamentais pela sociedade abrangente contra 
aquele de comunidades indígenas. 

Em nossa sociedade já alcançamos a compre-
ensão de que o direito à vida deve ser defendido. A 
disseminação desse conceito entre grupos étnica e 
culturalmente distintos e diferenciados, em tema que 
expõe a diferença entre formas próprias de organização 
social e cultural, como fonte normatizadora de condu-
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tas que diferem radicalmente de concepções morais 
e jurídicas positivadas pelo Estado nacional brasileiro 
deve dar-se através de mecanismos de persuasão e 
educação cidadã.

Assim, considerando que ao longo da história 
os indígenas têm sido vítimas de inúmeras práticas 
invasivas, sugerimos a criação do Conselho Nacional 
Indígena, com representação estadual ou regional, 
respeitando-se o contingente indígena de cada Estado 
ou região, que deverá ser composto por representantes 
das tribos, da FUNAI e da sociedade civil.

O Conselho terá entre suas atribuições:

– Estudar, interagir e trabalhar questões 
relativas à vida e aos conhecimentos atuais das 
diversas tribos sobre os direitos da criança e 
do adolescente indígenas.

– Realizar campanhas pedagógicas per-
manentes com os grupos indígenas, dentro de 
seus conhecimentos tradicionais, que utiliza-
rem práticas de homicídios ou maus tratos de 
recém-nascidos, por quaisquer motivações. 

Sala das Sessões, 17 de julho de 2008. – Janete 
Rocha Pietá, Deputada Federal – PT/SP. 

INDICAÇÃO Nº 3.143, DE 2008 
(Da Sra. Janete Rocha Pietá)

Sugere ao Chefe Do Poder Executivo 
e, por seu intermédio, ao Ministro de Esta-
do da Justiça, a criação do Conselho Tute-
lar Indígena. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Senhor Presidente,
Devemos promover, cada vez mais, o bem-estar 

de crianças e adolescentes em todos os grupos de 
nossa sociedade. Nesse sentido, devem ser criados 
mecanismos específicos para determinados segmen-
tos quando esses apresentam características culturais 
que os distingam da sociedade abrangente, como é o 
caso das comunidades indígenas. 

Os grupos indígenas no Brasil possuem uma 
imensa diversidade étnica e lingüística. São 225 socie-
dades indígenas, mais cerca de 55 grupos de índios 
isolados. 180 línguas, pelo menos, são faladas pelos 
membros dessas sociedades, as quais pertencem a 
mais de 30 famílias lingüísticas diferentes.

Essa diversidade justifica a criação de mecanis-
mos que possam atender às especificidades locais na 
promoção do bem-estar de crianças e adolescentes 
indígenas. Assim, deve ser criado o Conselho Tutelar 
Indígena, que buscará discutir e formular princípios 
de tratamento e de valorização da criança e do ado-
lescente indígenas. Competirá ao Conselho Tutelar in-

dígena receber denúncias da ocorrência das práticas 
contras crianças e adolescentes indígenas, devendo 
indicar as medidas protetivas em relação àqueles que 
se encontrem em risco de vida.

No mesmo sentido, caberá ao Conselho Tutelar 
Indígena proporcionar a adoção de um Estatuto da 
Criança e do Adolescente Indígena que terá como 
objetivo promover a consolidação dos direitos e ga-
rantir a melhoria das condições de vida das crianças 
e adolescentes indígenas.

Sala das Sessões, 17 de julho de 2008. – Janete 
Rocha Pietá, Deputada Federal – PT/SP. 

INDICAÇÃO Nº 3.144, DE 2008 
(Do Sr. Augusto Carvalho)

Sugere ao Poder Executivo, por par-
te do Ministério das Comunicações, que 
determine à Diretoria da ECT a adoção de 
providências de modo a restaurar a eficiente 
utilização dos equipamentos de Raios-X de 
Esteira e dos Espectrômetros de Massa.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado das 
Comunicações:

Com fundamento no art. 113, do Regimento In-
terno desta Casa Legislativa, dirijo-me a V. Exª. para 
reivindicar a adoção das medidas cabíveis para deter-
minar à Diretoria da Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos – ECT as providências necessárias de modo 
a restaurar a eficiente utilização dos equipamentos de 
Raios-X de Esteira e dos Espectrômetros de Massa.

Justificação

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 
tem como propósito servir de elo para aproximar as 
pessoas, atender as demandas de desenvolvimento 
do País e buscar o progresso e a eficiência para os 
serviços prestados à sociedade. 

No aspecto segurança, os Correios utilizam dois 
tipos de equipamentos para fiscalizar o envio de armas 
e drogas por meio de correspondências e objetos: os 
aparelhos de raios-X e os espectrômetros. Esses últi-
mos operam como complemento ao raio-x. Por serem 
mais precisos, são capazes de inspecionar correspon-
dências e detectar, sem nenhum tipo de violação, se 
há nelas maconha, cocaína ou LSD, além de armas ou 
qualquer outro tipo de substância química. 

Em resposta ao Requerimento de Informações nº 
2638/2008, de minha autoria, aprovado por esta Casa, 
a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos confirma 
que a gravidade da situação acaba colaborando para 
o incremento do tráfico de drogas estupefacientes e 
da circulação de substâncias e objetos proibidos. Isso 
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porque, desde o exercício de 2004, estão em desuso, 
sem manutenção e sem os insumos necessários, par-
te significativa dos equipamentos de segurança postal 
destinados à detecção do tráfego de drogas, explosivos 
e de outras substâncias perigosas e proibidas, com o 
uso de bem público que é o serviço postal brasileiro.

Surpreende, ainda, na resposta, a seguinte afir-
mação: “... identificou-se a necessidade de um amplo 
diagnóstico sobre o atingimento dos seus propósitos, 
bem como sobre a atualidade das demandas. Neste 
contexto foram identificadas diversas oportunidades de 
melhoria que exigiram alterações de procedimentos e 
redefinição de localização dos equipamentos para maior 
efetividade de seu uso, bem como a regulamentação 
da gestão do parque de equipamentos, o que ensejou 
a redução temporária do uso destes recursos.”. 

Recente matéria do programa FANTÁSTICO, da 
Rede Globo, mostrou a atuação da Receita Federal 
nos Correios, utilizando idênticos equipamentos de 
segurança, que detectaram centenas de cartas desti-
nadas à Espanha, contendo cocaína, cartas essas que 
foram postadas em São Paulo, a partir de remetente e 
endereço fictícios, e apreendidas no Centro de Triagem 
Internacional dos Correios, localizado no Aeroporto 
Tom Jobim, no Rio de Janeiro.

O Correio Braziliense de 18 de junho passado, 
à página 27, traz reportagem assinada pela jornalista 
ADRIANA BERNARDES, que denuncia o tráfico de 
anabolizantes e medicamentos proibidos ou de uso 
controlado através do Sedex, um dos mais rentáveis 
serviços dos Correios.

No Rio de Janeiro, é voz corrente entre os usuá-
rios dos Correios que o SEDEX HOJE, um dos serviços 
mais valorizados pelo marketing da ECT, é largamente 
utilizado para promover a entrega de drogas e outras 
substâncias ilícitas.

A aquisição dos equipamentos de detecção trans-
forma em realidade o cumprimento do disposto no Ar-
tigo 13 da Lei no 6.538, de 22 de junho de 1978, a Lei 
Postal que acaba de completar 30 anos de vigência, o 
qual diz que os Correios não aceitam nem entregam:

“II – substância explosiva, deteriorável, 
fétida, corrosiva ou facilmente inflamável, cujo 
transporte constitua perigo ou possa danificar 
outros objetos postais;

III – cocaína, ópio, morfina, demais es-
tupefacientes e outras substâncias de uso 
proibido;

 ........................................................... ...
V – animal vivo, exceto os admitidos em 

convenção internacional ratificada pelo Brasil 
(que é o caso do bicho-da-seda);

VI – planta viva;

VII – animal morto;
IX – objeto cuja circulação no País, ex-

portação ou importação, estejam proibidos por 
ato de autoridade competente.”

A partir da aquisição desses equipamentos, hoje 
condenados ao sucateamento, os Correios puderam 
alavancar medidas de segurança preventiva e repres-
siva, engajando-se efetivamente no combate ao tráfico 
de drogas, ao contrabando e outros ilícitos passíveis de 
ocorrência através do serviço postal, assim dando sig-
nificativa colaboração aos trabalhos do Departamento 
de Polícia Federal e da Receita Federal.

Antes da aquisição desses equipamentos, a cons-
tatação de que um objeto postal pudesse conter quais-
quer das substâncias ou produtos perigosos, proibidos 
ou ilícitos, somente ocorria quando era formulada algu-
ma denúncia ou o objeto se danificava acidentalmen-
te, permitindo a verificação do seu conteúdo, uma vez 
que, face o inciso XII do Artigo 5º da Constituição, é 
inviolável o sigilo da correspondência.

Com a introdução desses equipamentos, como 
já dito, os Correios puderam dar cumprimento efetivo 
ao Artigo 13 da Lei no 6.538, de 1978, à medida que 
os equipamentos de Raios X de esteira, similares aos 
instalados nas portarias de acesso desta Casa, propor-
cionam a visualização do conteúdo dos objetos postais 
enquanto os Espectrômetros de Massa permitem a 
precisa identificação das substâncias neles contidas, 
com a total preservação do sigilo constitucional as-
segurado às remessas postais, de modo que apenas 
aquelas que caracterizarem indícios de transgressão 
à lei possam ser apreendidas e encaminhadas à au-
toridade policial federal.

Infere-se, daí, que a utilização desses valiosos 
equipamentos em muito pouco interfere nas opera-
ções necessárias à celeridade com que a sociedade 
se acostumou na prestação dos serviços postais no 
Brasil. Não há razão para que a burocracia agora ale-
gue que precisou de longos quatro anos para produzir 
um mero diagnóstico da sua utilização, diagnóstico 
esse que permanece oculto, uma vez que seus exa-
tos limites não foram informados, e condena os equi-
pamentos a um fim precoce, em decorrência da sua 
inatividade sem fim. 

Outro importante aspecto da resposta da ECT 
diz respeito à quantidade de objetos postais que se-
riam inspecionados pelos equipamentos de seguran-
ça, que somariam 13 milhões por ano, número que 
parece expressivo.

Parece, mas não é! Se considerarmos que circu-
lam 9 bilhões de objetos postais, entre cartas, impres-
sos, malotes e encomendas, a inspeção de 13 milhões 
de objetos por ano corresponde a uma taxa de amos-
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tragem de 14,4 (catorze vírgula quatro) objetos a cada 
dez mil, ou seja, apenas 0,14% (zero vírgula catorze 
por cento) de todo o movimento postal. Assim, 99, 86% 
dos objetivos não sofrem qualquer tipo de inspeção. 
E no ritmo acelerado de desativação dos equipamen-
tos, seremos em breve contemplados com 100% dos 
objetos não inspecionados.

Mesmo esse número inexpressivo de inspeções 
dos objetos postais que circulam nos serviços dos 
Correios tem certo tom de dubiedade ante o quadro 
de desuso e inoperância que os equipamentos foram 
relegados pela ECT, posto que cada um dos 100 Raios 
X de esteira em atividade estaria inspecionando cer-
ca de 130 mil objetos por ano, o que corresponde a 
cerca de 500 objetos por dia, enquanto cada um dos 
33 Espectrômetros de Massa em operação estaria 
inspecionando cerca de 1.500 objetos por dia, o que 
é impossível sem os insumos químicos, que não são 
adquiridos pelos Correios desde o final de 2004.

Diante do grave quadro de situação ora exposto, 
proponho que o Ministério das Comunicações deter-
mine à Diretoria da ECT a adoção de imediatas pro-
vidências com vistas a sanar as gravíssimas falhas 
apontadas, de modo que seja restaurada a utilização 
de Raios-X de Esteira e dos Espectrômetros de Mas-
sa ora em desuso. 

Sala das Sessões, 17 de julho de 2008. – Depu-
tado Augusto Carvalho, PPS – DF.

INDICAÇÃO Nº 3.145, DE 2008 
(Do Sr. Vital do Rêgo Filho)

Sugere ao Poder Executivo, por inter-
médio do Banco Central do Brasil, a adoção 
de providências para obrigar as instituições 
financeiras a observarem os requisitos de 
transparência e clareza nas informações 
enviadas a seus clientes.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado Pre-
sidente do Banco Central do Brasil:

Tem-nos causado preocupação a ausência de 
clareza nos informativos e demonstrativos de movi-
mentação de contas de depósitos fornecidos pelas 
instituições financeiras bancárias a seus clientes. O 
excesso de siglas e abreviações dificulta a identifi-
cação e a compreensão das operações realizadas 
e das tarifas cobradas, o que fragiliza a defesa, por 
parte dos consumidores bancários, de seus interes-
ses e, não raramente, exige o dispêndio de tempo e 
de recursos na busca da elucidação dos lançamentos 
contidos nos extratos. 

A transparência é princípio fundamental nas re-
lações de consumo e o direito à informação adequada 
e clara sobre produtos e serviços uma das prerrogati-
vas essenciais que o art. 6º da Lei n.º 8.078, de 1990, 
confere ao consumidor. 

Não bastasse a força normativa de mencionado 
dispositivo do Código de Defesa do Consumidor – di-
ploma aplicável ao setor financeiro conforme corrente 
entendimento do Supremo Tribunal Federal –, reforçam 
a exigência de transparência no sistema financeiro as 
regras derivadas do próprio Conselho Monetário Nacio-
nal, no exercício das atribuições normativas previstas 
na Lei n.º 4.595, de 31 de dezembro de 1964.

Constitui exemplo dessas regras a Resolução n.º 
2.878, de 26 de julho de 2001 – normativo conhecido 
como Código de Defesa do Cliente Bancário –, cujo 
art. 1º obriga as instituições financeiras a adotarem 
medidas que assegurem “transparência nas relações 
contratuais” (inciso I) e “clareza e formato que permi-
tam fácil leitura dos contratos” (inciso III).

Especificamente quanto aos extratos de movi-
mentações bancárias, a resolução em comento, em 
seu art. 8º, demanda que referidos informativos utilizem 
linguagem apta a propiciar, de modo claro e inequívoco, 
a identificação e o entendimento da operação. 

Recentemente, essa exigência de clareza a res-
peito dos dados constantes nos extratos foi intensi-
ficada pela Resolução n.º 3.518, de 6 de dezembro 
de 2007, no que concerne aos itens relacionados à 
cobrança de tarifas, atualmente o principal objeto de 
questionamento por parte dos clientes bancários. O art. 
8º desse diploma determinou que “as tarifas debitadas 
em conta corrente de depósitos a vista ou em conta 
de depósitos de poupança devem ser identificadas no 
extrato de forma clara”. 

Em que pese a profusão de dispositivos legais e 
regulamentares a proibir a utilização de terminologia 
ininteligível nos demonstrativos de movimentação, não 
se tem percebido alterações na prática dos bancos, que 
persistem na utilização de linguagem incompreensível 
para a maioria dos seus clientes.

Considerando a importância da transparência 
para o equilíbrio nas relações de consumo, vimos à 
presença de Vossa Excelência solicitar a adoção das 
providências necessárias para que as instituições fi-
nanceiras cumpram com as normas vigentes e asse-
gurem a imediata identificação e o pleno entendimento 
das operações e tarifas constantes nos extratos ban-
cários, evitando siglas e abreviações desconhecidas 
ou mantendo os clientes efetivamente cientificados de 
seus significados.

Sala das Sessões, 4 de agosto de 2008. – Deputado 
Vital do Rêgo Filho.
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INDICAÇÃO Nº 3.146, DE 2008 
(Do Sr. João Dado)

Sugere ao Ministro da Justiça a regu-
lamentação do art. 20 da Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997 (Código de Trânsito 
Brasileiro) para permitir a destinação de 
mercadorias apreendidas pela Polícia Ro-
doviária Federal, em função do excesso de 
carga, para Entidades Assistenciais.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro Tarso Genro:
Tendo em vista que nos termos do art. 20, Inciso 

III, da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, com-
pete à Polícia Rodoviária Federal (PRF) a aplicação 
das medidas administrativas decorrentes das infrações 
de trânsito no âmbito das rodovias e estradas federais 
e considerando que por falta de regulamentação as 
mercadorias apreendidas por excesso de carga ou de 
peso não são aproveitadas e acabam se deteriorando 
nos depósitos da PRF, sugiro a regulamentação do art. 
20, Inciso III do Código de Trânsito Brasileiro para via-
bilizar a destinação de tais mercadorias apreendidas 
para Entidades Assistenciais.

Sala das Sessões, 4 de agosto de 2008. – Depu-
tado João Dado.

INDICAÇÃO Nº 3.147, DE 2008 
(Do Sr. Gonzaga Patriota)

Sugere ao Excelentíssimo Senhor Mi-
nistro dos Transportes a providência que 
especifica.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Alfredo Pereira do Nas-
cimento, Ministro dos Transportes:

O Deputado Federal GONZAGA PATRIOTA di-
rige-se a Vossa Excelência para expor e reivindicar 
o seguinte:

O transporte rodoviário interestadual e internacional 
de passageiros, no Brasil, é um serviço público essen-
cial, responsável por uma movimentação superior a 140 
milhões de usuários/anº O grau de importância desse 
serviço pode ser medido quando se observa que o trans-
porte rodoviário por ônibus é a principal modalidade na 
movimentação coletiva de usuários, nas viagens de âm-
bito interestadual e internacional. O serviço interestadual, 
em especial, é responsável por quase 95% do total dos 
deslocamentos realizados no país. Sua participação na 
economia brasileira é expressiva, assumindo um fatura-
mento anual superior a R$ 2,5 bilhões na prestação dos 
serviços regulares servidos pelas empresas permissio-
nárias, onde são utilizados 13.400 ônibus.

Para um País com uma malha rodoviária de apro-
ximadamente 1,8 milhões de quilômetros, sendo 146 
mil asfaltados (rodovias federais e estaduais), a exis-
tência de um sólido sistema de transporte rodoviário de 
passageiros é vital, considerando-se todo o processo 
de outorga das permissões, desde as audiências pú-
blicas até a finalização das licitações.

Atualmente, a exploração de serviços de transporte 
rodoviário interestadual e internacional de passageiros 
encontra-se, sobretudo sob a égide da Lei nº 10.233, 
de 5 de junho de 2001, a qual no art. 66 diz que “O pro-
cesso decisório da ANTT e da ANTAQ obedecerá aos 
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e 
publicidade”. O art. 28 da mesma lei estabelece ainda 
que a ANTT e a ANTAQ, em suas respectivas esferas 
de atuação, adotarão as normas e os procedimentos 
da lei para as diferentes formas de outorga, concessão, 
permissão e autorização, previstos nos arts. 13 e 14, 
visando a que os instrumentos de concessão ou permis-
são sejam precedidos de licitação pública e celebrados 
em cumprimento ao princípio da livre concorrência entre 
os capacitados para o exercício das outorgas.

Dessa maneira, considerando-se o espírito da lei, 
apresento a Vossa Excelência a seguinte sugestão de 
que as empresas, mesmo as já favorecidas com as várias 
modalidades de outorga previstas no art. 12 da lei 10.233 
possam, no espírito do artigo 66 da Lei acima mencionada, 
participar das diversas etapas das audiências públicas e 
de elaboração dos editais de licitação de novas linhas. 

Acreditamos que aquelas empresas que já ope-
ram com outorgas da ANTT e da ANTAQ possuem re-
levantes sugestões a dar para a melhoria e eficiência 
dos transportes de passageiros no país. Nada mais 
acertado, portanto, que possam participar de todo o 
processo licitatório. Estamos certos de que essa me-
dida implicará a melhoria dos serviços e a redução 
dos custos aos usuários do transporte rodoviário de 
passageiros, quer no transporte regular, quer no de 
fretamento contínuo, eventual ou turístico. 

Sala das Sessões, 5 de agosto de 2008. – Deputado 
Gonzaga Patriota, PSB/PE.

INDICAÇÃO Nº 3.148, DE 2008 
(Da Sra. Vanessa Grazziotin)

Sugere ao Ministro da Cultura a adoção 
de medidas urgentes para a implantação de 
uma Representação Regional do Ministério 
da Cultura na cidade de Manaus – AM.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Cultura:
A deputada Vanessa Grazziotin se dirige a V. Exa. 

para apresentar a seguinte indicação:
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O Estado do Amazonas é indubitavelmente um 
dos entes federativos mais ricos do país. Esta riqueza 
não somente se refere à pujança da economia local, 
mas, sobretudo à criatividade e diversidade cultural dos 
amazonenses, que reconhecidamente organizam, nos 
mais longínquos municípios, festividades encantado-
ras, como o festival folclórico de Parintins e o festival 
da ciranda de Manacapuru, dentre outros.

Contudo, a riqueza cultural do Amazonas não se 
traduz em um número considerável de projetos cultu-
rais aprovados. Na verdade, poucos são os projetos 
no Estado que contam com o apoio deste Ministério. 
Isto não se deve à falta de vontade de nosso povo, que 
diuturnamente dá provas de capacidade e criatividade, 
mas à falta de informação acerca dos inúmeros pro-
gramas ofertados pelo Governo Federal.

No sentido de aproximar o Ministério da Cultura 
à população, foram criadas as Representações Re-
gionais (Art. 14 do Decreto nº 5.711/2006). Entretan-
to, na região norte há somente uma Representação, 
sediada em Belém.

Considerando a extensão territorial da Região 
Norte;Considerando a importância econômica e cultu-
ral da cidade de Manaus e a referência que é a capital 
para toda a Amazônia Ocidental;

Considerando a necessidade de universalizar os 
programas culturais deste Ministério;

Diante do exposto, solicito de V. Exa. providencias 
imediatas no sentido de implantar uma Representação 
Regional do Ministério da Cultura na cidade de Manaus 
(AM), cuja unidade será referência para a Amazônia 
Ocidental e, principalmente, contribuirá para a univer-
salização da cultura na região. 

Sala das Sessões, 5 de agosto de 2008. – Deputada 
Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.

INDICAÇÃO Nº 3.149, DE 2008 
(Da Sra. Vanessa Grazziotin)

Sugere ao Ministério da Defesa a ado-
ção de medidas urgentes para fiscalizar os 
vôos operados pela companhia aérea TRIP 
no Estado do Amazonas.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Defesa:
A deputada Vanessa Grazziotin se dirige a V. Exa. 

para apresentar a seguinte indicação:
A TRIP Linhas Aéreas exerce um importante 

papel de integração no Amazonas ao atuar em treze 
municípios do Estado. 

Entretanto, inúmeras denúncias têm sido feitas 
pela conduta da referida empresa que, por ter exclu-

sividade na operação de trechos, estaria aplicando 
tarifas abusivas aos consumidores.

Segundo residentes dos municípios da região do 
Alto Solimões, no Estado do Amazonas, a empresa, que 
vendia passagens de Manaus para Tabatinga por um va-
lor aproximado de R$ 580,00, teria dobrado o valor das 
passagens. Ademais, denuncia a população local que, 
muitas vezes, a empresa afirma não haver mais assentos 
disponíveis para as tarifas menores. Porém, se o cliente 
comprar diretamente do guichê da empresa, no momen-
to do embarque, pagará ele em média R$ 1.200,00 por 
trecho, podendo este alcançar até R$ 1.500,00.

Apreende-se dos relatos que a TRIP estaria re-
servando assentos para vender a preços abusivos no 
momento do embarque.

Considerando que cabe à ANAC a aplicabilidade 
do instituto da concessão ou da permissão na explo-
ração comercial de serviços aéreos;

Considerando que a Constituição Federal 
expressa em seu Artigo 170, que “a ordem eco-
nômica, fundada na valorização do trabalho e 
na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos 
existência digna, conforme os ditames da justiça 
social, observados os seguintes princípios:

III – função social da propriedade;
IV – livre concorrência;
V – defesa do consumidor;” 

Considerando que o Código de Defesa do Consu-
midor dispõe no Artigo 4 que “ a Política Nacional das 
Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 
das necessidades dos consumidores, o respeito à sua 
dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus in-
teresses econômicos, a melhoria da sua qualidade de 
vida, bem como a transparência e harmonia das rela-
ções de consumo, atendidos os seguintes princípios:

I – reconhecimento da vulnerabilidade do 
consumidor no mercado de consumo;

II – ação governamental no sentido de 
proteger efetivamente o consumidor;

a) por iniciativa direta;
III – Harmonização dos interesses dos 

participantes das relações de consumo e com-
patibilização da proteção do consumidor com a 
necessidade de desenvolvimento econômico e 
tecnológico, de modo a viabilizar os princípios 
nos quais se fundamenta a ordem econômica 
(art. 170, da Constituição Federal), sempre com 
base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre 
consumidores e fornecedores;

VI – Coibição e repressão eficientes de 
todos os abusos praticados no mercado de 
consumo, inclusive a concorrência desleal e 
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utilização indevida de inventos e criações in-
dustriais das marcas e nomes comerciais e 
signos distintivos, que possam causar prejuí-
zos aos consumidores;

Considerando que o poder público tem o dever 
de fazer valer seu poder de controle e fiscalização, no 
sentido de evitar que haja qualquer tipo de abuso na 
formação do preço do serviço.

Diante do exposto, solicito de V. Exa. providen-
cias imediatas no sentido de realizar uma fiscalização 
para averiguar os possíveis abusos cometidos pela 
TRIP Linhas Aéreas no Estado do Amazonas e, em 
caso de confirmação das denuncias, seja a empresa 
punida de acordo com a legislação. 

Sala das Sessões, 5 de agosto de 2008. – Deputada 
Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.

INDICAÇÃO Nº 3.150, DE 2008 
(Do Sr. Marcos Montes)

Sugere ao Poder Executivo, por inter-
médio do Ministério do Planejamento, Orça-
mento e Gestão, a apresentação de projeto 
de lei, que disponha sobre os requisito para 
o exercício do cargo de Analista Ambiental, 
para que seja privativo de profissionais de 
Gestão Ambiental.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do 
Planejamento, Orçamento e Gestão :

Na atualidade registra-se um significativo incre-
mento na preocupação com as questões ambientais. O 
aumento populacional aponta para o agravamento dos 
problemas ambientais, resultante da ocupação e usos 
desordenados do solo e da água, em decorrência da 
concentração de populações humanas ou animais.

É nesse contexto que surgiram os cursos em 
Gestão Ambiental. Desenvolver metodologia e ações 
para entender os impactos ambientais e propiciar a 
preservação dos meios bióticos naturais, soluções 
tecnológicas, energéticas e de gestão ambiental nas 
esferas públicas e privadas, são premissas do profis-
sional em Gestão Ambiental.

O curso de Gestão Ambiental incorpora conteú-
dos de várias áreas do saber, o que possibilita a for-
mação necessária ao pleno exercício das atividades 
profissionais que o contexto exige. Em sua formação 
acadêmica o profissional em Gestão Ambiental lida 
com disciplinas ligadas às áreas de Administração, 
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e Ciências 
Ambientais e da Terra, ou seja, preenche requisitos 
multidisciplinares que abordam os diversos aspectos 
ligados ao meio ambiente.

Assim, o profissional adquire uma formação hu-
manística e sistêmica, que lhe permite compreender o 
meio natural, social, político, econômico e cultural no 
qual está inserido e a tomar decisões em um mundo 
diversificado e interdependente. Sua formação profis-
sional é voltada para a administração e procura ques-
tionar e transformar processos organizacionais no 
sentido da sustentabilidade ambiental.

Em linhas gerais, a sua atuação se concentra nas 
relações dos seres humanos com o ambiente e visa 
reduzir a degradação ambiental, para buscar a manu-
tenção dos sistemas ecológicos dos quais dependem 
a vida e a produção. O profissional estará habilitado a 
atuar na administração, na gestão e no desenvolvimen-
to de organizações, projetos e atividades específicas 
da prática profissional no campo da gestão ambiental. 
As principais atividades desenvolvidas no campo da 
gestão ambiental envolvem o planejamento, a organi-
zação e a orientação de instituições que se propõem 
a alcançar metas ambientais específicas.

Muito embora outros profissionais graduados pos-
suam competências desejáveis ao exercício do cargo 
de Analista Ambiental, é o profissional formado em 
Gestão Ambiental o mais indicado ao preenchimento, 
pois melhor se encaixa no perfil exigido pelas atribui-
ções do cargo, na medida em que possue o domínio 
e o conhecimento dos princípios de planejamento e 
controle, dos fundamentos e das tecnologias aplicadas 
ao meio ambiente, utilizando técnicas e ferramentas de 
qualidade na gestão ambiental, permitindo:

Estar apto a contribuir no desenvolvimento e na 
implementação de programas de gestão ambiental em 
empresas e outras organizações;

Ser capaz de avaliar os riscos e impactos ao meio 
ambiente das atividades econômicas desenvolvidas 
pela sociedade;

Interpretar, adaptar e contribuir para o surgimento 
de ações e atividades decorrentes de estratégias de 
desenvolvimento sustentável, com o uso de tecnolo-
gias limpas;

Participar de projetos de caracterização e avalia-
ção de desempenho das atividades sócio-econômicas 
e do passivo ambiental;

Ser porta-voz do tema ambiental, promovendo 
ações de comunicação e marketing ambiental.

Por estas razões é que encaminhamos a V. Exa. 
a presente Indicação, sugerindo a apresentação de 
projeto de lei de iniciativa exclusiva do Sr. Presidente 
da República, nos termos do art. 61 da Constituição 
Federal, que disponha sobre os requisitos para o exer-
cício do cargo de Analista Ambiental, para que seja 
privativo de profissionais de Gestão Ambiental.

Sala das Sessões, 5 de agosto de 2008. – Deputado 
Marcos Montes.



37622 Quinta-feira 14 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2008

INDICAÇÃO Nº 3.151, DE 2008 
(Da Sra. Perpétua Almeida)

Sugere ao Ministério da Fazenda que 
seja ampliado o posto da Receita Federal 
na cidade de Brasiléia – AC, fronteira com 
a República da Bolívia.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Fazenda :
A queda do dólar, o aumento da renda do trabalha-

dor e a criação da ponte da amizade estimulou o cresci-
mento do comércio na fronteira do Brasil com a República 
Boliviana. Especialmente, o fluxo de turistas acreanos para 
a zona Franca de Cobija, Bolívia. Infelizmente, a estrutura 
da receita federal do Brasil na região não acompanhou 
este incremento comercial, criando transtornos a popula-
ção e abrindo caminho para a sonegação, exigindo uma 
ampliação imediata dos serviços prestados. 

Localizada há cerca de 244 quilômetros na fron-
teira com o Acre, Cobija tornou-se uma espécie de 
“Miami tupiniquim”. Ônibus fretados levam milhares 
de pessoas para compras nesta região. Turistas vindo 
principalmente da capital do Acre, Rio Branco, são os 
principais compradores.

Quando retornam das compras pela ponte da 
amizade e declararem a receita federal suas merca-
dorias começam os transtornos. Horas de filas, cida-
dãos expostos ao sol quente. Impaciência e confusões 
tornam-se corriqueiras com a deficiência nos serviços 
prestados. Muitos, cansados de enfrentar filas e sol 
burlam a fiscalização. 

Desta forma, apresentada nossas breves ar-
gumentações, e certa de que a medida facilitará os 
procedimentos da receita federal na região e a qua-
lidade do atendimento a população, manifesto minha 
confiança em contar com o empenho de V. Exa. e do 
corpo técnico do Ministério da Fazenda para concre-
tizar a ampliação do posto da receita federal na ponte 
da amizade.

Sala das Sessões, 5 de agosto de 2008. – Perpétua 
Almeida, Deputada Federal PCdoB – AC.

INDICAÇÃO Nº 3.152, DE 2008 
(Do Sr. Gladson Cameli)

Sugere ao Poder Executivo, por inter-
médio do Ministério da Fazenda, a implanta-
ção de agências da Caixa Econômica Fede-
ral em Porto Walter, Marechal Thaumaturgo, 
Jordão e Santa Rosa, no Estado do Acre.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Fazenda, 
Dr.Guido Mantega. 

Pela presente Indicação estamos sugerindo a 
implantação de agências da Caixa Econômica Federal 
nos município de Porto Walter, Marechal Thaumaturgo, 
Jordão e Santa Rosa no Estado do Acre.

As instalações fazem necessárias, devido às inú-
meras dificuldades que as comunidades locais vem 
enfrentando, em virtude da inexistência de agência 
bancária nos municípios. O que representa uma gran-
de entrave ao desenvolvimento econômico-social, uma 
vez que a população fica à margem do processo de 
acesso às inúmeras linhas de financiamento existen-
tes, além de não poder usufruir dos diversos serviços 
que instituição oferecem.

Sala das Sessões, 5 de agosto de 2008. – Deputado 
Gladson Cameli. 

INDICAÇÃO Nº 3.153, DE 2008 
(Do Sr. Gladson Cameli)

Sugere ao Poder Executivo, por inter-
médio do Ministério da Fazenda, a implan-
tação de agências do Banco do Brasil em 
Porto Walter, Marechal Thaumaturgo, Jordão 
e Santa Rosa, no Estado do Acre.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Fazenda, 
Dr.Guido Mantega. 

Pela presente Indicação estamos sugerindo a 
implantação de agências do Banco do Brasil no muni-
cípio de Porto Walter, Marechal Thaumaturgo, Jordão 
e Santa Rosa no Estado do Acre.

As instalações fazem necessárias, devido às inú-
meras dificuldades que as comunidades locais vem 
enfrentando, em virtude da inexistência de agência 
bancária nos municípios. O que representa uma gran-
de entrave ao desenvolvimento econômico-social, uma 
vez que a população fica à margem do processo de 
acesso às inúmeras linhas de financiamento existen-
tes, além de não poder usufruir dos diversos serviços 
que instituição oferecem.

Sala das Sessões, 5 de agosto de 2008. – Deputado 
Gladson Cameli.

INDICAÇÃO Nº 3.154, DE 2008 
(Da Sra. Rebecca Garcia)

Sugere à Casa Civil da Presidência da 
República o envio de projeto de lei ao Con-
gresso Nacional para criação de uma agên-
cia reguladora de atividades nucleares.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
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Excelentíssima Senhora Ministra-Chefe da Casa 
Civil da Presidência da República:

Apresentamos, recentemente, ao Poder Exe-
cutivo sugestão no sentido da criação de uma agên-
cia reguladora de atividades nucleares (Indicação nº 
1.913/2008). 

Encaminhado pelo Ministério da Ciência e Tecno-
logia (Aviso nº 072/MCT/GABMI, de 09.05.2008), em 
resposta à referida Indicação, o Ofício nº 200/2008/
CNEN-PR alinha, entre outras, as seguintes ponde-
rações:

“1 – o sistema de regulação e fiscaliza-
ção de segurança da atividade nuclear bra-
sileira está em pleno vigor e funcionamento, 
cumprindo o seu papel de maneira eficiente 
e eficaz;

2 – o bom funcionamento do sistema não 
depende da criação de uma nova agência.

Por outro lado, informamos que em face da reto-
mada do Programa Nuclear Brasileiro – PNB que está 
em discussão no governo e que envolve hoje diversos 
Ministérios, estudos sobre a possibilidade de criação 
da agência mencionada já fazem parte da agenda 
dessa discussão”.

Com todo respeito às opiniões nele contidas, 
entendemos que o documento da Comissão Nacional 
de Energia Nuclear – CNEN encerra uma contradição. 
De um lado, diz que o sistema de fiscalização e re-
gulação da segurança da atividade nuclear no Brasil 
está em pleno vigor e funcionamento, cumprindo seu 
papel de maneira eficiente e eficaz, e que este bom 
funcionamento prescinde da criação de uma agência 
reguladora. No entanto, logo após, informa que está 
em discussão no governo federal a possibilidade de 
criação da referida entidade, estudo este envolvendo 
vários Ministérios.

Independentemente de tal contradição, parece-
nos que há outros elementos fundamentais a serem 
considerados sobre o assunto.

Historicamente, a questão referente à improprie-
dade do arranjo institucional da regulação e fiscaliza-
ção da atividade nuclear brasileira está entrando na 
quarta década de discussão, sem solução. Esse debate 
foi iniciado pela Sociedade Brasileira de Física – SBF, 
em 1977. Posteriormente foi abordado pelas seguin-
tes instituições: no Relatório Vargas (1986), instituído 
no âmbito da Presidência da República; no Relatório 
da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para a 
Investigação do Programa Nuclear Paralelo (1990); 
no Relatório da Associação dos Fiscais de Radiopro-
teção e Segurança Nuclear – AFEN (2000); no Relató-
rio Tundisi (2002), no âmbito do Ministério da Ciência 

e Tecnologia; no Relatório “Fiscalização e Segurança 
Nuclear’ (2006), no âmbito da Comissão de Meio Am-
biente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos 
Deputados; no Relatório RASIA (2007), no âmbito da 
Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA); na 
Ação Civil Pública, impetrada pelo Ministério Público 
Federal em Angra dos Reis (2007); e, mais recente-
mente, pelo Relatório do Tribunal de Contas da União 
ao avaliar o Programa Nuclear Brasileiro (2008).

A CNEN, órgão regulador e fiscalizador da radio-
proteção e segurança nuclear, é proprietária e gerencia 
as principais e mais complexas instalações nucleares 
e radioativas do País, entre elas as pertencentes aos 
principais institutos de pesquisas nucleares (Instituto 
de Pesquisas Energéticas e Nucleares – IPEN, Instituto 
de Engenharia Nuclear – IEN e Centro de Desenvolvi-
mento da Tecnologia Nuclear – CDTN) e as Indústrias 
Nucleares do Brasil – INB, responsável pela mineração, 
beneficiamento e enriquecimento de urânio, transfor-
mando-se, dessa forma, em fiscal de si mesmo.

Sobre tais questões, deve-se também salientar 
que o Brasil é signatário de várias Convenções Inter-
nacionais junto à Agência Internacional de Energia 
Atômica – AIEA, tais como a Convenção Internacional 
de Segurança Nuclear, a Convenção Comum sobre Se-
gurança do Combustível Usado e Sobre a Segurança 
dos Rejeitos Nucleares e o Código de Conduta sobre 
Segurança de Fontes Radioativas. Todas estas conven-
ções ou códigos de conduta especificam claramente 
que os países-membros deverão possuir um órgão re-
gulador independente, estabelecendo a necessidade 
de separação das atividades de fiscalização das de 
promoção e utilização da tecnologia nuclear.

Com o arranjo institucional vigente, o Brasil não 
cumpre as Convenções Internacionais das quais é 
signatário na área nuclear. Ao contrário, mantém uma 
estrutura arcaica, fruto de uma visão ultrapassada 
que considera a questão nuclear como sendo um as-
sunto de defesa e soberania nacional, o que exigiria 
um controle total e centralizado, em lugar de adotar 
um enfoque mais moderno, voltado à segurança da 
população e do meio ambiente, atitude esperada de 
um País que cultua a utilização da atividade nuclear 
apenas para fins pacíficos.

Até os dias de hoje, continua mantida a estrutura 
centralizada da área nuclear, que possibilitou a existên-
cia de um programa nuclear sigiloso com fins militares, 
como apresentado no Relatório Final da Comissão 
Parlamentar Mista de Inquérito sobre o Programa Nu-
clear Paralelo em 1990. Tal situação é lamentável, pois 
o Brasil de hoje não deveria ser igual ao Brasil de 25 
anos atrás, principalmente na área nuclear.
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Ressaltamos que o não cumprimento de Conven-
ções Internacionais no campo nuclear tem originado 
questionamentos nos principais livros nacionais de 
Direito Ambiental e Nuclear, como por exemplo, o do 
ilustre professor Paulo Afonso Leme Machado, onde 
questiona: “Qual é o valor ético da assinatura do Go-
verno Brasileiro em uma Convenção Internacional ?”

Ao discorrer sobre os riscos oriundos da estrutu-
ra da CNEN, consideramos inteiramente abalizado o 
entendimento do corpo de fiscais de radioproteção e 
segurança nuclear, representado pela AFEN, ao expor 
que o arranjo institucional adotado hoje no Brasil apre-
senta riscos decorrentes da ausência de segregação 
das funções de regulação, política nuclear e condução 
das atividades operacionais. Ao tempo que observa, 
nas estruturas do governo, um discurso de retomada 
mais firme da atividade nuclear brasileira, incluindo a 
construção e operação de novas usinas nucleares, a 
referida associação destaca a necessidade de que o 
parque nuclear e as instalações radioativas no Brasil 
apenas sejam ampliadas quando do equacionamento 
dos hiatos, legais e estruturais, que fazem com que 
tenhamos o aumento do risco de acidentes. A mesma 
associação ressalta que o grande número de instala-
ções nucleares e radioativas (3500) e fontes radioa-
tivas operando atualmente no País (cerca de 50 mil) 
apontam para a necessidade urgente da adequação e 
estrutura do Sistema Federal de Fiscalização Nuclear 
do Brasil, de forma a evitar danos à população e ao 
meio ambiente. 

Com relação aos rejeitos nucleares, existem con-
flitos na legislação brasileira nas áreas de seleção, li-
cenciamento, construção, operação e fiscalização de 
depósitos de rejeitos nucleares e radioativos. De um 
lado, temos a Lei nº 10.308, de 2001, que estabelece 
normas para o destino final dos rejeitos radioativos 
produzidos em território nacional, incluídos a seleção 
de locais, a construção, o licenciamento, a operação, 
a fiscalização, os custos, a indenização, a responsa-
bilidade civil e as garantias referentes aos depósitos 
radioativos. De outro, temos o Decreto nº 5.935, de 
2006, que promulgou a Convenção Conjunta sobre 
Segurança do Combustível Nuclear Usado e sobre a 
Segurança dos Rejeitos Nucleares, do qual o Brasil 
é signatário junto à Agência Internacional de Energia 
Atômica. Tal Convenção preconiza, em seu art. 20, que, 
para alcançar o objetivo de prevenção de acidentes com 
conseqüências radiológicas, assim como para manter 
um alto nível de segurança mundial no gerenciamento 
do combustível irradiado e dos rejeitos radiativos, cada 
país estabelecerá um órgão regulador com a necessá-
ria independência na área de regulação e fiscalização, 

que não poderá se envolver em questões de gerencia-
mento e promoção da atividade nuclear.

Resumindo o conflito, temos que a Lei nº 
10.308/2001 determina que a CNEN escolhe o local, 
regula, licencia, constrói, opera e fiscaliza os depósitos 
de rejeito, enquanto o Decreto nº 5.935/2006 é enfático 
em apontar que quem regula e fiscaliza não pode cons-
truir e operar. Tal filosofia, que representa a lógica da 
independência dos órgãos de regulação e fiscalização, 
também é apresentada em várias outras convenções 
internacionais das quais o Brasil é signatário.

Em conclusão, considerados todos os argumentos 
aqui expostos, reiteramos nesta oportunidade a suges-
tão de que o Poder Executivo adote as providências 
necessárias para a criação de uma agência reguladora 
de atividades nucleares.

São estes os fundamentos da Indicação ora en-
caminhada à ilustre Ministra.

Sala das Sessões, 5 de agosto de 2008. – Deputada 
Rebecca Garcia.

INDICAÇÃO Nº 3.155, DE 2008 
(Do Sr. Henrique Afonso)

Sugere ao Ministro da Fazenda a im-
plantação de agência bancária nos municí-
pios de Porto Walter, Marechal Thaumaturgo, 
Jordão e Santa Rosa, no Estado do Acre.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Fazenda:
Faz-se importante destacar, inicialmente, que 

parte dos municípios do Estado do Acre não dispõem 
de agências bancárias.

Muitos desses municípios encontram-se isola-
dos do resto do mundo. Para chegar até eles, utiliza-
se transporte fluvial, que na época chuvosa é extre-
mamente perigoso, dada à agressão das águas, e na 
época seca torna-se quase impossível, pois alguns 
rios, ficam quase secos. O transporte aéreo é utilizado 
através de frete, pela total inexistência de rede bancá-
ria em vários municípios acreanos. 

Tais deficiências têm dificultado, sobremanei-
ra, o recebimento de aposentadorias e salários pela 
população, como também a movimentação bancária 
pelos moradores, sendo que os correntistas é que se 
deslocam para os municípios vizinhos, muitas vezes 
expostos à assaltos e com conseqüente prejuízos fi-
nanceiros com o aumento de despesas e gastos com 
locomoção.

A Bancada Federal do Acre recentemente foi 
acionada pela Federação das Indústrias do Estado 
do Acre – FIEAC no sentido de que tomássemos a 
iniciativa de sugerir de imediato ao Poder Executi-
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vo a criação de agências bancárias nas cidades de 
Porto Walter, Marechal Thaumaturgo, Jordão e Santa 
Rosa visto que a inexistência de agências bancárias 
naqueles municípios representa um entrave ao seu 
desenvolvimento econômico-social, uma vez que a 
população fica à margem do processo de acesso às 
inúmeras linhas de financiamentos existentes, além 
de não poder usufruir dos diversos serviços que tais 
instituições oferecem. 

Por isso, na qualidade de Coordenador da Ban-
cada do Acre e sabendo do alto grau de sensibilidade 
social de Vossa Excelência com o desenvolvimento 
das comunidades mais pobres deste imenso país bem 
como com a qualidade de vida da população carente, 
sugere-se a implantação de uma agência bancária nos 
municípios de Porto Walter, Marechal Thaumaturgo, 
Jordão e Santa Rosa no Estado do Acre.

Sala das Sessões, 5 de agosto de 2008. – Deputado 
Henrique Afonso.

INDICAÇÃO Nº 3.156, DE 2008 
(Do Sr. Barbosa Neto)

Sugere ao Ministéiro do Trabalho a 
oferta de cursos profissionalizantes para 
o setor calçadista.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do 
Trabalho:

Considerando a importância do setor calçadista 
para a economia brasileira, tanto no mercado interno 
como externo;

Considerando que a produção industrial de calça-
dos exige mão de obra qualificada e especializada;

Considerando que a concorrência com a China 
tem aumentado significativamente neste setor, geran-
do o fechamento de fábricas de calçados em nosso 
País, em vários estados da Federação, especialmente 
no sul do Brasil;

Considerando que no último mês de junho as 
exportações brasileiras de calçados atingiram a cifra 
de 10.873.200 pares de sapato, sendo que deste to-
tal quase 50% foram produzidos nos estados do Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná;

Considerando que o Governo Federal tem prio-
rizado a educação profissional e tecnológica e que a 
expansão da rede é a maior já realizada na história 
do País;

Considerando que a Proposta de Expansão da 
Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica 
prevê a criação de 6 escolas no Paraná, 7 escolas em 
Santa Catarina e 10 escolas no Rio Grande do Sul, 
além das já existentes;

Considerando a recente promulgação da Lei nº 
11.741, de 16 de julho de 2008, que reconceituou a 
educação profissional e tecnológica, incluindo, além 
dos cursos regulares, outros cursos especiais abertos 
à comunidade, não condicionados ao nível de escolari-
dade, e incluiu um capítulo específico sobre educação 
profissional técnica de nível médio na Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional, LDB, para oferecer 
habilitação profissional técnica aos alunos que tenham 
concluído o ensino fundamental;

Vimos solicitar a inclusão de cursos e/ou progra-
mas específicos para a formação de mão de obra para 
o setor calçadista nas escolas técnicas existentes ou 
em implantação no País. Desejamos a oferta de opções 
que possibilitem o emprego nas fábricas existentes, ou 
que venham a suprir a deficiência de pessoal espe-
cialista em serviços vinculados ao mundo do calçado. 
Pequenos consertos como reposição de solado, pintura 
e lustro, troca de salto, colagem, reposição de peças e 
costura são algumas das habilidades que podem ser 
desenvolvidas nos cursos técnicos por pessoas que 
buscam o aprimoramento profissional. 

Com esta iniciativa pretendemos qualificar e in-
cluir um número significativo de brasileiros ao pro-
cesso de desenvolvimento econômico em curso no 
nosso País.

Sala das Sessões, 5 de agosto de 2008. – Depu-
tado Barbosa Neto

INDICAÇÃO Nº 3.157, DE 2008 
(Do Sr. Barbosa Neto)

Sugere ao Ministério da Educação a 
oferta de cursos profissionalizantes para o 
setor calçadista.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da 
Educação:

Considerando a importância do setor calçadista 
para a economia brasileira, tanto no mercado interno 
como externo;

Considerando que a produção industrial de calça-
dos exige mão de obra qualificada e especializada;

Considerando que a concorrência com a China 
tem aumentado significativamente neste setor, geran-
do o fechamento de fábricas de calçados em nosso 
País, em vários estados da Federação, especialmente 
no sul do Brasil;

Considerando que no último mês de junho as 
exportações brasileiras de calçados atingiram a cifra 
de 10.873.200 pares de sapato, sendo que deste to-
tal quase 50% foram produzidos nos estados do Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná;
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Considerando que o Governo Federal tem priorizado 
a educação profissional e tecnológica e que a expansão 
da rede é a maior já realizada na história do País;

Considerando que a expansão integra o Plano 
de Desenvolvimento da Educação, lançado no final de 
abril deste ano pelo Presidente da República;

Considerando que a Proposta de Expansão da 
Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica 
prevê a criação de 6 escolas no Paraná, 7 escolas em 
Santa Catarina e 10 escolas no Rio Grande do Sul, 
além das já existentes;

Considerando a recente promulgação da Lei nº 
11.741, de 16 de julho de 2008, que reconceituou a 
educação profissional e tecnológica, incluindo, além 
dos cursos regulares, outros cursos especiais abertos 
à comunidade, não condicionados ao nível de escolari-
dade, e incluiu um capítulo específico sobre educação 
profissional técnica de nível médio na Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional, LDB, para oferecer 
habilitação profissional técnica aos alunos que tenham 
concluído o ensino fundamental;

Vimos solicitar a inclusão de cursos e/ou progra-
mas específicos para a formação de mão de obra para 
o setor calçadista nas escolas técnicas existentes ou 
em implantação no País. Desejamos a oferta de opções 
que possibilitem o emprego nas fábricas existentes, ou 
que venham a suprir a deficiência de pessoal espe-
cialista em serviços vinculados ao mundo do calçado. 
Pequenos consertos como reposição de solado, pintura 
e lustro, troca de salto, colagem, reposição de peças e 
costura são algumas das habilidades que podem ser 
desenvolvidas nos cursos técnicos por pessoas que 
buscam o aprimoramento profissional. 

Com esta iniciativa pretendemos qualificar e incluir 
um número significativo de brasileiros ao processo de 
desenvolvimento econômico em curso no nosso País.

Sala das Sessões, 6 de agosto de 2008. – Depu-
tado Barbosa Neto. 

INDICAÇÃO Nº 3.158, DE 2008 
(Da Sra. Vanessa Grazziotin)

Sugere ao Ministério de Minas e Ener-
gia a adoção de medidas urgentes para re-
gularizar o fornecimento de energia elétri-
ca nos municípios de Amaturá, Benjamin 
Constant, Santo Antônio do Içá e Tonantins, 
no Estado do Amazonas. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro das Minas e 
Energia:

A deputada Vanessa Grazziotin se dirige a V. Exa. 
para apresentar a seguinte indicação:

A imprensa local divulgou que as populações dos 
municípios de Tonantins, Benjamin Constant, Amaturá 
e, sobretudo, Santo Antônio do Içá estão vivendo em 
condições precárias, pois há mais de duas semanas 
essas localidades têm enfrentado racionamento de 
energia elétrica.

Segundo a matéria veiculada, o racionamento 
de energia elétrica teria sido causado por desvio de 
combustível, cujo fato está sob investigação pela Po-
lícia Federal.

Considerando que a Lei 9074/95, que versa so-
bre a concessão dos serviços de energia elétrica, 
dispõe acerca da continuidade na prestação dos ser-
viços públicos;

Considerando que a energia elétrica é vetor de 
desenvolvimento para a sociedade;

Considerando que é responsabilidade do Poder 
Público a diminuição das desigualdades regionais 
existentes no país.

Diante do exposto, solicito de V. Exa. providencias 
imediatas no sentido de fiscalizar e garantir que o forne-
cimento de energia elétrica nos municípios supracitados 
seja restabelecido, de modo a minimizar os problemas 
vividos pela população de municípios tão longínquos 
e tão carentes de atenção do Poder Público.

Sala das Sessões, 6 de agosto de 2008. – Deputada 
Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.

INDICAÇÃO Nº 3.159, DE 2008 
(Da Sra. Vanessa Grazziotin)

Sugere ao Ministério das Comunica-
ções a adoção de medidas urgentes para 
regularizar os serviços de telefonia fixa na 
região do Alto Solimões, Estado do Ama-
zonas.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro das Telecomu-
nicações:

A deputada Vanessa Grazziotin se dirige a V. Exa. 
para apresentar a seguinte indicação:

A imprensa local divulgou que os municípios de 
Tonantins, Benjamin Constant, Amaturá e, sobretudo, 
Santo Antônio do Içá estão há mais de duas semanas 
sem comunicação via telefone.

Considerando que a comunicação é fundamental 
para a integração destes municípios às demais regi-
ões do país;

Considerando que a Lei 9.472/97 prevê que o 
Poder Público deva garantir a toda população o aces-
so às telecomunicações e criar condições para que o 
que o desenvolvimento do setor seja harmônico com 
as metas de desenvolvimento social do país;
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Considerando que a supracitada lei garante aos 
usuários o acesso aos serviços de telecomunicações, 
com padrões de qualidade e regularidade adequa-
dos à sua natureza, em qualquer ponto do território 
nacional;

Diante do exposto, solicito de V. Exa. providen-
cias imediatas no sentido de fiscalizar a operadora de 
telefonia fixa no Estado a cumprir com as obrigações 
dispostas nas legislações pertinentes ao setor e, des-
sa forma, garantir que os serviços telefônicos nos mu-
nicípios de Santo Antonio do Içá, Amaturá, Benjamin 
Constant e Tonantins sejam regularizados. 

Sala das Sessões, 6 de agosto de 2008. – Deputada 
Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.

INDICAÇÃO Nº 3.160, DE 2008 
(Do Sr. Carlos Brandão)

Sugere ao Ministério das Comunica-
ções a adoção de medidas que permita o 
intercâmbio entre as operadoras de telefo-
nia celular no atendimento compulsório do 
usuário visitante de outra operadora nas 
localidades em que a sua prestadora ainda 
não tiver o sinal do serviço.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro das Comunica-
ções:

Dirijo-me a V.Exª no sentido de sugerir, junto à 
Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, a 
adoção de medidas que permita o intercâmbio entre 
as operadoras de telefonia celular no atendimento 
compulsório do usuário visitante de outra operadora 
nas localidades em que a sua prestadora ainda não 
tiver o sinal de serviço, considerando que pode não 
ser interessante a implantação dos serviços por todas 
as prestadoras nos municípios com menos de 30.000 
( trinta mil habitantes) .

Tal medida é necessária, uma vez que, em 2007, 
quase a metade dos municípios brasileiros não possuía 
o serviço de telefonia móvel instalado e, em outros, 
nem todas as operadoras estavam instaladas.

Sendo o que tinha a sugerir, cumprimento-o pelo 
trabalho realizado à frente desse Ministério.

Sala das Sessões, 6 de agosto de 2008. – Deputado 
Carlos Brandão.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Finda 
a leitura do expediente, passa-se às

IV – BREVES COMUNICAÇÕES
Passa-se ao período das Breves Comunicações 

em que os Parlamentares darão como lido seus pro-
nunciamentos.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Con-
cedo a palavra, pela ordem, ao Deputado Sebastião 
Bala Rocha.

O SR. SEBASTIÃO BALA ROCHA (Bloco/PDT 
– AP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Sras. e Srs. Deputados, fui procurado ontem por 
um representante da comunidade Bahá’í no Brasil, na 
condição de Primeiro Vice-Presidente da Comissão de 
Direitos Humanos, que me trouxe uma preocupação 
com os Bahá’ís que vivem no Irã. 

Trata-se de uma comunidade internacional, de 
minoria religiosa, que, segundo a comunidade Bahá’í 
do Brasil e inclusive alguns órgãos de comunicação 
internacionais, como a CNN, vem enfrentando perse-
guições na República Islâmica. 

Sem pretender entrar em uma questão interna 
do Irã, cabe-me desta tribuna fazer um apelo pela 
paz, pela harmonia e pela convivência pacífica entre 
os iranianos e a comunidade Bahá’í que lá vive. Sou 
pacifista de natureza e por isso apelo para que os 
Bahá’ís possam conviver pacificamente com a comu-
nidade iraniana.

Peço a V.Exa., Sr. Presidente, que divulgue 
este pronunciamento nos órgãos de comunicação da 
Casa.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – A 
Mesa determina ampla divulgação do pronunciamen-
to de V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Con-
cedo a palavra ao Deputado Barbosa Neto.

O SR. BARBOSA NETO (Bloco/PDT – PR. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, neste mês de agosto, a taxa média 
de juros bancários para o cheque especial sofreu uma 
elevação, chegando a 8,97% ao mês. 

O estudo realizado pelo PROCON verificou que 
as taxas estão variando desde 7,78% até 12,30%. Ou 
seja, o brasileiro é forçado a pagar uma taxa absur-
da quando se vê obrigado a utilizar o cheque espe-
cial. Já no caso do empréstimo para pessoa física, a 
taxa média dos bancos pesquisados ficou em 5,69% 
ao mês em agosto, taxa que tem registrado elevação 
desde abril.

Gostaria de saber qual a necessidade de taxas 
tão altas? 

No último ano, registrei neste plenário que os ban-
cos brasileiros são uns dos mais lucrativos do mundo. 
E seus lucros não param de crescer. A propaganda 
de oferta de crédito é constante, porém, com taxas 
absurdas como essas. Não passa de um jogo de en-
ganação para o cidadão comum, que se vê iludido a 
contrair um empréstimo bancário e acaba caindo nas 
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garras de instituições inescrupulosas, preocupadas 
apenas com o lucro incessante.

Isso vai diretamente de encontro com os dados 
registrados na última semana, constando que, pela 
primeira vez na nossa história, a classe média torna-
se maioria no País.

E é justamente a classe média que mais sofrerá 
com taxas tão abusivas. Os sonhos da casa própria 
e do carro próprio com certeza se tornarão amargos 
pesadelos se não obtivermos uma melhor regulação 
nessas taxas.

Redistribuição de renda e de riquezas, aparente-
mente só está acontecendo no sentido inverso: do povo 
e da classe média em direção aos banqueiros. Não é 
essa a forma que um governo que busca o bem-estar 
social e a erradicação das desigualdades sociais de-
veria se portar ante as atitudes capitalistas selvagens 
dos bancos brasileiros.

Espero que o COPOM reavalie em sua próxima 
decisão a real necessidade do aumento das taxas de 
juros e o Banco Central verifique a real necessidade 
de repasse desses aumentos para os cidadãos.

O povo já está cansado de tantos juros.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. CELSO MALDANER (Bloco/PMDB – SC. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, venho a esta tribuna hoje também bastante 
preocupado, seguindo a mesma linha do colega que 
me antecedeu na tribuna.

A oferta de crédito pessoal no País cresce a ní-
veis impressionantes. Ao mesmo tempo as taxas des-
se crédito e do cheque especial sobem alcançando o 
maior nível em 5 anos. Os juros são assustadores e 
em algum momento, inevitavelmente, essa oferta vai 
se transformar em inadimplência. Levados pela cor-
rida contra a concorrência do sistema financeiro, os 
bancos trazem para o mercado de crédito potenciais 
inadimplentes no futuro.

Pesquisa divulgada ontem pela Fundação PRO-
CON de São Paulo mostrou que está mais caro tomar 
dinheiro emprestado de bancos. Na média os juros do 
crédito pessoal atingiram 5,69% ao mês. Isso mesmo, 
caros colegas, quase 6% ao mês. O custo dessa moda-
lidade financeira cresce desde janeiro deste ano, bem 
antes do aumento da Taxa SELIC, nossa taxa básica, 
iniciado em abril. No cheque especial os juros estão 
na faixa de 180% ao anº O nível de endividamento do 
brasileiro é preocupante. 

Quero alertar a população brasileira para que só 
façam empréstimos quando for inevitável e que procu-
rem as linhas com juros menores como o empréstimo 
consignado, por exemplo. Mas cuidado para não se aco-
modar com as facilidades oferecidas pelos bancos.

A inflação, temida por todos nós, começa a deixar 
de assustar. O Governo tem feito um bom trabalho e 
a inflação deve ficar abaixo do teto previsto para este 
ano e para os próximos 11 meses. 

Apesar disso, temos que continuar na zona de 
desconforto e esperar que a meta de 4,5% no Índice 
de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, meta do 
Conselho Monetário Nacional, seja alcançada. 

Nas próximas semanas as previsões continuarão 
recuando, ainda que lentamente, e isso se deve princi-
palmente à queda dos preços dos alimentos. 

Muito obrigado.
O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB – CE. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, iniciam-se, hoje, as festividades alu-
sivas à emancipação política do Município cearense de 
Quixeramobim, uma das mais tradicionais comunas do 
sertão central, que há sabido contribuir, significativa-
mente, para a aceleração do nosso desenvolvimento 
em seus 240 anos de existência legal.

Berço de figuras exponenciais, no passado ou 
no presente, é obrigatória a referência a Antonio Con-
selheiro, mártir da epopéia de Canudos, quando se 
dispôs a lutar, brava e empenhadamente, contra as 
oligarquias que eram responsáveis por gritantes in-
justiças sociais.

A figura lendária de Conselheiro é, anualmen-
te, recordada em todos os eventos, valendo como 
um alerta permanente a quantos, vinculados à esfera 
governamental, devem envidar esforços para que se 
corrijam gritantes distorções ainda remanescentes, 
alcançando os humildes e necessitados à margem do 
apoio do Poder Público.

Com origens familiares naquela comuna, há mais 
de 40 anos convivo, diretamente, com a sua gente, no 
exercício de representação político-parlamentar, o que 
me obrigou a defender reivindicações de largo alcance 
social, habitualmente lembradas pelos seus dirigentes 
e a própria comunidade, por seus segmentos mais 
conscientizados.

Dirigida, presentemente, pelo Prefeito Edmilson 
Júnior, a cidade alcançou excelentes padrões de de-
senvolvimento, através de obras de largo alcance, numa 
seqüência ininterrupta de empreendimentos voltados 
para o interesse da coletividade.

Além de iniciativas estritamente do âmbito muni-
cipal, é sempre mencionada como maior obra do sé-
culo passado a construção do Açude Fogareiro, que 
armazena cerca de 140 milhões de metros cúbicos de 
água, assegurando o abastecimento dos seus 60 mil 
habitantes e ensejando o funcionamento de fábricas e 
outras iniciativas de grande alcance socioeconômico.
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Ao registrar, desta tribuna, o 219º aniversário de 
Quixeramobim, desejo saudar o incansável Prefeito 
Edmilson Júnior, o seu Vice e Vereadores, bem assim 
toda a população, imbuído do sentimento de ver a terra 
de Santo Antônio ainda mais destacar-se no contexto 
do Nordeste brasileiro.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT – BA. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
hoje teremos oportunidade de discutir, na Comissão 
de Ciência e Tecnologia, importante projeto que trata 
da lei de convergência tecnológica. 

Tomamos a iniciativa de buscar o entendimento 
em torno desse importante projeto que vai fomentar 
a cultura no País e incentivar a produção cultural re-
gional e nacional. O conteúdo é o grande tema. Para 
nós, da cidade de Salvador, é de suma importância 
um projeto dessa magnitude, Deputado Mauro Bene-
vides, porque Salvador é o berço da cultura. Portanto, 
a possibilidade de descentralizar a produção cultural 
no Brasil pode gerar em nossa cidade oportunidades 
de trabalho e de renda, aproveitando a rica produção 
cultural do povo baianº

O projeto é de fundamental importância para nos-
sa economia e para nossa cultura, principalmente para 
o consumidor brasileiro, que ganhará em oportunidade, 
em capilaridade e em qualidade e terá acesso a uma 
programação e a um novo mundo de convergência 
tecnológica em diversas iniciativas.

Por isso é importante que hoje, ainda nesse pe-
ríodo de muita dificuldade, tenhamos a oportunidade, 
discutindo com todos os envolvidos, de buscar um en-
tendimento para que o projeto de convergência, que 
trata do conteúdo, seja aprovado ainda este ano na 
Câmara dos Deputados e no Senado Federal, possi-
bilitando que o potencial que temos no Brasil de uma 
vez por todas venha a aflorar.

Desse modo, ganharemos muito do ponto de vista 
da produção cultural em nosso País. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Com a 

palavra, pela ordem, a Deputada Vanessa Grazziotin.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 

– AM. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Pre-
sidente, ontem, o Governador do Estado do Amazo-
nas e grande comitiva de Secretários e Parlamentares 
estiveram na região do Alto Solimões, na fronteira do 
Brasil com o Peru e a Colômbia, inaugurando algu-
mas obras e, sobretudo, anunciando o início de obras 
importantes. 

O Governo do Estado do Amazonas conseguiu 
aprovar financiamento junto ao Banco Mundial para 
levar infra-estrutura àquela região e melhorar sua qua-
lidade de vida e de produção. Trata-se de região extre-

mamente rica, Sr. Presidente, mas, infelizmente, muito 
carente de infra-estrutura e de oferta de emprego à 
sua população.

Ao fazer esse registro, quero dizer que teremos 
um PAC de âmbito estadual para o Alto Solimões, que 
vai ajudar a desenvolver vários municípios e melhorar 
a qualidade de vida da sua população.

Muito obrigada. 
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Com a 

palavra o próximo orador, Deputado Moreira Mendes.
O SR. MOREIRA MENDES (PPS – RO. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, dei entrada ao 
Requerimento nº 3.244 dirigido a S.Exa. o Ministro de 
Estado de Minas e Energia, Edison Lobão, solicitando 
informação sobre os motivos pelos quais ainda não fo-
ram atendidas pelo Programa Luz para Todos as comu-
nidades situadas no Município de Ariquemes, no Estado 
de Rondônia, especificamente a Linha C60, o Setor 
Getúlio Vargas, o Setor 13 de Outubro, PA Jandaíra, PA 
Migrantes, o Setor Baianos e a Travessa da SUDAP, os 
Assentamentos Urupemba e Progresso e, finalmente, 
a Linha C70, do Travessão B0, da BR-421. 

Como todos sabemos, este programa é de grande 
relevância social, porque dá às comunidades a especial 
condição de ter em suas casas energia elétrica.

Entretanto, Sr. Presidente, tenho conhecimento 
de que este programa está sendo usado politicamente, 
o que não pode ocorrer. Daí a razão deste meu reque-
rimento para obter informações precisas a respeito de 
como anda o programa na cidade de Ariquemes, no 
Estado de Rondônia.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Pronuncia 

o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, falarei sobre a liberdade de expressão.

Foi com muita tristeza e decepção que vi a TV 
Brasil, uma tevê pública que apoiamos e defendemos, 
acabar com um programa que era um dos poucos de 
debate político aberto na tevê brasileira. Era um espaço 
público, que ia ao ar toda noite, a partir de meia-noite, 
com debatedores que expressam a pluralidade que 
uma TV democrática deve ter. Acabou esse programa, 
reduziu-se o debate político. 

É paradoxal que no Governo Lula a inteligên-
cia política, o livre debate e a diversidade vão sendo 
congelados.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, denuncio 
desta tribuna uma ação fascistóide que aconteceu no 
Rio de Janeiro. No dia 5 de agosto, 2 outdoors com 
críticas à política de segurança do Governo Cabral, do 
PMDB – amanheceram destruídos. Dois outdoors que 
não estavam ali para vender produtos, ou estimular o 
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consumismo desenfreado, que aliena e mantém nosso 
povo na pobreza material e na indigência intelectual. 

Os outdoors estavam ali para denunciar a política 
de segurança do Governo Cabral, que conseguiu fazer 
da polícia do Rio a que mais mata e a que mais morre, 
segundo o Núcleo de Estudos da Violência da USP.

O que tinha nesses outdoors que da outra vez 
que foi para as ruas, duas semanas antes, fez com 
que o Chefe da Casa Civil, Régis Fichtner, pedisse 
seu banimento, conforme publicou a Agência Estado? 
O outdoor censurado traz duas frases e um desenho. 
O desenho, de autoria do artista gráfico Carlos Latuff, 
retrata uma mãe negra a segurar o filho morto no colo. 
Ela chora, desesperada. Seu filho é uma criança ves-
tida com uniforme da escola, e atrás dos dois está um 
policial com um fuzil recém-disparado. Ao fundo, um 
caveirão, carro blindado da polícia, invade uma favela 
e dispara a esmo. As frases são: “Candelária, Vigário 
Geral, Baixada, Alemão, Acari, Providência... Estamos 
mais seguros?” e “Infeliz é a sociedade que assiste 
passivamente sua juventude ser assassinada”.

Assinam o outdoor 6 entidades que defendem os 
direitos humanos: Grupo Tortura Nunca Mais, Projeto 
Legal, Rede Contra a Violência, Justiça Global, IDDH 
e Instituto Carioca de Criminologia. 

As perguntas que o povo do Rio de Janeiro faz 
neste momento são: temos ou não temos liberdade de 
expressão? Não temos direito de nos manifestar, em 
público, contra essa política de segurança do Governo 
Cabral (PMDB), cuja polícia, só em 2007, matou 1.330 
pessoas? Não podemos criticar essa política que, no 
mesmo ano, fez 23 policiais mortos em serviço e tan-
tos outros durante a folga?

Repudiamos também a covardia dos agressores, 
que agiram na calada da noite e não assumiram o ato 
de censura, que remonta aos anos da ditadura civil-
militar (1964-1985). Trata-se de uma ação fascista, que 
não pode ser tolerada pelo Governo do Estado do Rio 
de Janeiro ou por qualquer governo que se pretenda 
democrático. E como há uma câmera de vídeo da CET-
Rio em frente a um dos outdoors censurados, na Av. 
Presidente Vargas, é perfeitamente possível que as 
autoridades identifiquem os bandidos. Basta querer.

O que está em jogo aqui, Sr. Presidente, vai além 
da crítica à política truculenta e ineficaz do Governo 
Cabral. O que está em jogo é a preservação de uma 
das mais elementares prerrogativas da democracia, 
garantida pela Constituição Federal de 1988: a liber-
dade de expressão.

Agradeço a atenção.
O SR. JAIR BOLSONARO (PP – RJ. Sem revi-

são do orador.) – Sr. Presidente, prezado companheiro 
Narcio Rodrigues, primeiramente quero cumprimentar 

a Polícia Federal por ter algemado 32 corruptos do IN-
CRA, no dia de ontem, acusados de receber propina 
para liberar certidões para a venda de propriedades 
rurais. Então, meus parabéns à Polícia Federal. Alega-
ram constrangimento, mas quando estavam metendo a 
mão no dinheiro ninguém se sentiu constrangido. Então, 
repito, quero dar meus parabéns à Polícia Federal.

Sr. Presidente, quero fazer uma crítica na mesma 
linha da que fez o Deputado Chico Alencar. De vez em 
quando, batemos juntos aqui. 

Deputado Chico Alencar, ontem foi a vez da TV 
Câmara, no Programa Expressão Nacional, que con-
vidou 5 pessoas para debater o assunto anistia: um 
professor de Direito da UnB – nem preciso dizer qual 
foi sua posição –, uma representante do Grupo Tortura 
Nunca Mais; 2 Deputados, um do PSOL – do partido de 
V.Exa., e outro do PCdoB; e apenas um cidadão, que eu 
conheci ontem, de nome Paiva, que estava isento. 

Onde está a isenção da TV Câmara? Não há 
Parlamentar para dar a sua posição contrária a es-
ses outros 4 debatedores? Eu sou discriminado, Sr. 
Presidente, até no programa A Voz do Brasil. Meus 
pronunciamentos não chegam ao programa A Voz 
do Brasil. Eu tenho que correr atrás e exigir que eles 
sejam divulgados no programa. E ontem foi mais um 
desserviço prestado pela TV Câmara. Até porque, cada 
vez mais, a desinformação chega junto à juventude. 
Isso é muito triste. 

E nós vivemos um ditadura neste País. Essa, 
sim, para valer. E a ditadura do proletariado está a 
caminho, está grassando neste País. E a imprensa, a 
grande mídia, calada aqui e censurada pela propagan-
da oficial do Governo, faz coro logicamente com a TV 
a que o Deputado Chico Alencar acabou de se referir 
e com a TV Câmara.

Portanto, Sr. Presidente, peço a V.Exa. que tome 
providências no sentido de que em qualquer debate 
promovido pela TV Câmara seja garantida a equani-
midade, direitos iguais, debatedores pró e contra, não 
apenas de um lado.

Por outro lado, no debate de ontem, ficou claro 
que os debatedores entendem que os crimes de terro-
rismo foram anistiados no País. Justificam, por exemplo, 
atentados, carros-bomba, assaltos, seqüestros, execu-
ções sumárias e até justiçamentos. Quando falam em 
tortura, eles são contra, como se os crimes que eles 
cometeram no passado não fossem crimes de tortura 
continuada. E, mais ainda, justificam a participação 
de Cuba no episódio. Cuba financiava a luta armada 
em nosso País. É a mesma coisa querermos admitir 
que o diabo financiava alguém para salvar vidas aqui 
na Terra. Cuba, um país que nunca admitiu liberdade 
em seu solo pátrio, financiava com recursos a com-
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pra de armamentos para que marginais da esquerda, 
no passado, via luta armada, seqüestrassem, tortu-
rassem e assaltassem. E diziam, então, que lutavam 
por democracia. Isso é brincadeira realmente. E a TV 
Câmara foi conivente com esse episódio ocorrido no 
dia de ontem.

Sr. Presidente, agradeço a V.Exa. a concessão 
de mais 1 minuto. Parabéns à Polícia Federal. E peço 
a V.Exa. que questione a TV Câmara em relação aos 
debates. Que ela deixe de ser parcial em seus deba-
tes. Queremos, sim, a imparcialidade.

Muito obrigado.
O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME 

(PSDB – SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, as micro e pequenas empresas 
respondem por 20% do PIB. Há países em que elas 
respondem por mais de 50%, 70%, até 80% do PIB, 
como é o caso da Itália. As micro e pequenas empre-
sas no Brasil geram mais de 50% dos empregos. Mais 
de 50% dos empregos! 

Temos certeza de que não há, na nossa legisla-
ção, nada que incentive de fato a criação de microem-
presas. Como se chega a essa conclusão? O número 
de empresas nos países de democracia já consoli-
dada, nos países do Primeiro Mundo, corresponde a 
10% da população. O número de empresas, em geral, 
é de 10% da população. Se isso estivesse ocorrendo 
também no Brasil, teríamos aqui 19 milhões de em-
presas. No entanto, empresas com CNPJ no Brasil 
são 6 milhões.

Podemos ser um pouco mais condescendentes, 
levar em conta aquelas que não têm CNPJ, mas têm 
algum tipo de inscrição estadual ou municipal. So-
mando essas empresas, conseguimos agregar mais 
3 milhões. Chegamos a 9 milhões. Faltam 10 milhões. 
Onde estão esses 10 milhões de empresas? Possivel-
mente, na informalidade. 

Pois bem, no dia de hoje, se houver esse acordo, 
se realmente entre os projetos que poderão vir a ser 
votados hoje estiver o Projeto de Lei Complementar nº 
2, de 1977, que permite mudanças no Super-SIMPLES, 
teremos oportunidade de começar a estimular a agre-
gação dessas empresas que estão na informalidade. 
Primeiro, instituindo o microempresário individual, que 
pagará apenas 50 reais por mês, e mais nada, e po-
derá ter direito a aposentadoria, a dar nota fiscal, a se 
formalizar. Depois, ampliando o rol de empresas que 
poderão aderir ao Super-SIMPLES: contadores, agen-
tes de seguros, escolas de toda espécie, paisagistas; 
todos poderão, dessa forma, passar a fazer parte do 
Super-SIMPLES. Também os que estão inadimplentes 
vão ter uma janela, um novo período para aderir ao 
Super-SIMPLES.

Por fim, é uma oportunidade para alguém pagar 
menos impostos, ter algo desburocratizado e se for-
malizar. 

Ontem tivemos um dia triste. Aprovamos a cria-
ção de mais 2 mil cargos públicos. Com isso, só este 
ano, o Governo Lula contratou 60 mil funcionários. O 
que significa isso? Um aumento brutal das despesas 
com o funcionalismo. Vamos, no final deste Governo, 
passar de 75 bilhões de reais – era o que o Governo 
Lula gastava quando entrou – para 150 bilhões de reais 
por ano, carga que recai em cima de todos. 

Por isso, a oportunidade de votarmos hoje o 
Projeto de Lei Complementar nº 2, de 1977, é uma 
chance de aliviar a vida daqueles que são pequenos, 
mas que dão uma grande contribuição para o desen-
volvimento do País.

Muito obrigado.
O SR. CELSO MALDANER (Bloco/PMDB – SC. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, o Brasil possui grande potencial pes-
queiro e aqüícola: 8.500 quilômetros de costa marítima; 
4,3 milhões de quilômetros quadrados de Zona Eco-
nômica Exclusiva; 5,5 milhões de hectares de lâmina 
d’água de reservatórios de hidrelétricas. Além disso, 
o país possui clima favorável, conhecimento técnico 
acumulado e uma grande diversidade de espécies – 
cerca de 3 mil espécies de água doce, que represen-
tam aproximadamente 30% dos peixes de águas doces 
existentes em todo o mundo. 

O Brasil produz mais de 1 milhão de toneladas 
ano de pescado. Essa atividade ocupa 800 mil profissio-
nais, entre pescadores e aqüicultores, e gera mais de 
3,5 milhões de empregos e um PIB pesqueiro de R$5 
bilhões. A FAO – Organização das Nações Unidas para 
a Agricultura e a Alimentação projeta um aumento do 
consumo mundial para 2030 dos atuais 16kg/habitantes/
ano para 22,5 kg/habitantes/ano, isto é, um acréscimo 
de mais de 100 milhões de toneladas/anº

Os pescadores artesanais são responsáveis, hoje, 
por cerca de 60% da pesca nacional, aproximadamente 
600 mil toneladas por anº A pesca artesanal, em que 
pese essas cifras e o expressivo número de trabalha-
dores, ainda enfrenta condições precárias de trabalho e 
conta com pouca infra-estrutura para o beneficiamento 
e venda do pescado. Cerca de 70% dos pescadores 
artesanais são analfabetos e boa parte de suas famílias 
encontra-se entre as mais pobres do País. 

Consciente dos aspectos econômicos e sociais 
acima descritos, o Governo criou a Secretaria Especial 
de Aqüicultura e Pesca – SEAP, vinculada diretamen-
te à Presidência da República. Agora, quase 6 anos 
depois, o Presidente da República dá um novo passo, 
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assinando a Medida Provisória nº 437, que transforma 
a SEAP em Ministério da Pesca e Aqüicultura. 

É claro que o ideal seria o encaminhamento de um 
projeto de lei com urgência constitucional. Mas, quanto 
ao mérito – queremos defender esta posição, porque 
os jornais de hoje noticiam que até o Presidente da 
nossa Casa pede a revogação da medida provisória 
—, achamos fundamental a criação do Ministério da 
Pesca, uma vez que a providência permitirá consolidar 
e ampliar as políticas públicas de pesca e aqüicultura. 
Uma Secretaria vinculada à Presidência da República 
possui alto grau de dependência jurídica e administra-
tiva frente a outros órgãos, além da dificuldade de am-
pliar sua dotação orçamentária e constituir um quadro 
funcional próprio. Ademais, a condição de Secretaria 
não superava a dispersão das competências em vários 
órgãos da administração federal. 

Com a transformação da SEAP em Ministério, 
afirma-se a importância da pesca e da aqüicultura 
como atividade econômica, especialmente relevante 
neste momento de elevação dos preços dos alimentos, 
grande responsável pela inflação. Vereadores, Prefei-
tos, Secretários de Estado, Deputados Estaduais, De-
putados Federais, Senadores e Governadores devem 
incluir em suas plataformas políticas e administrativas 
a criação de órgãos de aqüicultura e pesca, onde for 
necessário, em suas respectivas estruturas adminis-
trativas. Isto facilitará o trabalho que o Ministério já 
vem desenvolvendo, de fomentar e regular a ativida-
de de pesca e aquicultura, com foco em garantir que 
os trabalhadores do setor tenham acesso às políticas 
publicas e possam disputar os novos rumos de nossa 
sociedade. 

A transformação da SEAP em Ministério confirma 
a importância do trabalho social e político desenvol-
vido desde o início de 2003, cujo saldo ficou evidente 
durante a 1ª e a 2ª Conferência Nacional de Aqüicul-
tura e Pesca. 

Dirijo uma saudação à equipe que construiu a 
SEAP e ensejou as condições para sua transformação 
em Ministério, a exemplo dos Ministros José Fritsch e 
Altemir Gregolin, ambos catarinenses, e ao conjunto 
dos trabalhadores do futuro Ministério.

Vamos colocar mais comida na mesa dos brasi-
leiros e incentivar regiões e setores menos favorecidos 
do nosso País. 

Vamos pescar e explorar com consciência as ri-
quezas naturais do nosso Brasil.

Muito obrigado.
O SR. RICARDO BARROS (PP – PR. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, nobres colegas, a 
Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro 
– FIRJAN divulgou o Índice de Desenvolvimento Muni-

cipal e a cidade de Maringá, onde nasci e da qual fui 
Prefeito – o atual Prefeito é meu irmão, Sílvio Barros 
–, saiu em primeiro lugar no Paraná.

É uma alegria ver que o desenvolvimento está no 
interior. As cidades médias têm crescido bastante, o 
que é muito bom, já que as grandes cidades têm pro-
blemas demais para manter seu inchaço, por receberem 
milhares de pessoas que deixam o campo.

As cidades médias têm dado exemplo de arti-
culação e equilíbrio entre crescimento econômico, 
investimento em saúde e educação e oportunidades. 
É preciso que os governos, como um todo, percebam 
esse direcionamento e caminhem no sentido de incen-
tivar a instalação de indústrias em cidades de médio 
porte, que podem oferecer qualidade de vida, tranqüi-
lidade e segurança.

Maringá também apareceu na revista Veja como 
a cidade mais segura do Brasil, com menor índice de 
homicídio por habitante. Dessa forma, temos o primeiro 
lugar, no Paraná e no Brasil, nessa categoria.

O Prefeito Sílvio Barros recebeu o Prêmio Pre-
feito Amigo da Criança e destaque da Região Sul. A 
ABRINQ o premiou com esse diploma.

Entres dezenas de cidades da Região Sul, Ma-
ringá foi referência – cada região do Brasil teve uma 
cidade destaque. Portanto, novamente, a cidade é gal-
gada a uma posição de destaque nacional.

O Prefeito Sílvio Barros foi premiado, ainda, pelo 
SEBRAE, como Prefeito empreendedor. São reconhe-
cimentos de diversas instituições a uma administração 
que trabalha com transparência e seriedade.

Uma das principais áreas de destaque da ad-
ministração é efetivamente a transparência. Além de 
realizar dezenas de obras, há transparência. O Obser-
vatório Social, ONG formada por ex-auditores fiscais, 
funcionários públicos aposentados, ex-juízes, ex-pro-
motores, todos de relevante destaque na sociedade, 
tem amplo acesso a todo e qualquer documento da 
Prefeitura Municipal de Maringá.

Para verificar uma licitação, basta que eles solici-
tem qualquer processo da Prefeitura, e esse processo 
é fornecido à sociedade civil organizada. Maringá tem, 
inclusive, uma entidade chamada Sociedade Eticamen-
te Responsável – SER, também formada por diversas 
lideranças e associações. E foi essa entidade que no-
meou, indicou o Controlador da Prefeitura.

Portanto, a Controladoria do Município de Maringá 
é ocupada por uma pessoa indicada pela sociedade 
organizada para verificar a boa aplicação dos recursos 
públicos que vêm sendo feita pela administração.

Então, aqui fica a minha saudação a Maringá por 
ter sido destaque nessa pesquisa como o Município 
com o maior Índice de Desenvolvimento Municipal do 
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Paraná e também pelos projetos Prefeito Empreende-
dor, Prefeito Amigo da Criança e por ser a cidade mais 
segura do Brasil.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, companheiras e companheiros, daqui 
a alguns minutos terei importante reunião com a dire-
toria da Agência Nacional da Aviação Civil – ANAC, 
para tratar de assuntos relacionados aos aeroportos 
do Estado do Amazonas.

A ANAC, de forma correta e principalmente após 
esses terríveis acidentes, essas tragédias que vêm 
ocorrendo no País, tem fechado o cerco e sido mais 
dura quanto à fiscalização dos aeroportos, quanto às 
empresas e quanto à exigência do cumprimento de 
normas que garantam a segurança dos usuários, dos 
passageiros.

Quero saudar a ANAC por essa iniciativa, que 
considero de fundamental importância. Entretanto, 
Sr. Presidente, vejo que essa postura não deve servir 
para prejudicar Estados, Municípios e população; pelo 
contrário, essas medidas devem servir para fazer com 
que o Poder Público amplie os investimentos nessas 
estruturas que, no geral, são públicas, para que elas 
continuem operando dentro da normalidade e sobre-
tudo segundo todas as normas de segurança. Infeliz-
mente, não é isso o que vem acontecendo no Estado 
do Amazonas.

Primeiro, eu não preciso falar aqui das dificulda-
des, da precária situação da infra-estrutura da Região 
Norte, da Amazônia e sobretudo dos municípios do 
interior. Isso é de conhecimento de todos, Sras. e Srs. 
Deputados, e de todo o Brasil.

No caso dos aeroportos, Sr. Presidente, recen-
temente a ANAC baixou uma resolução determinando 
a suspensão da comercialização de bilhetes aéreos 
cujo destino ou saída sejam para determinados aero-
portos do País. E entre esses estão 11 Municípios do 
Estado do Amazonas: Parintins, Carauari, São Gabriel 
da Cachoeira, São Paulo de Olivença, Santa Isabel 
do Rio Negro, Lábrea, Fonte Boa, Eirunepé, Humaitá, 
Barcelos e Coari.

Desses 11 Municípios, um já teve o aeroporto 
interditado, Carauari. No Município de Barcelos, inclu-
ído no Plano Nacional de Turismo, um dos principais 
destinos de turismo do Brasil, porque fica na região do 
Rio Negro, extremamente propícia è pesca esportiva, 
para lá são levadas centenas de pessoas, o aeroporto 
está interditado.

Pergunto a V.Exas.: não seria o caso, no lugar de 
interditar, de a INFRAERO e o Governo Federal ga-
rantirem recursos para equipamentos de segurança, 
de Raios X e tudo o mais? Não seria esse o melhor 

caminho em vez de fechar o aeroporto, Sr. Presidente? 
Isso é inadmissível. O fechamento de uma estrutura 
dessas custa mais caro ao Governo Federal do que se, 
por meio da INFRAERO, investisse naquele aeroporto. 
Digo o mesmo em relação a Carauari.

A ANAC diz: “...apesar dos recursos que vem 
recebendo o Estado do Amazonas para moderniza-
ção dos aeroportos”. Isso não é verdade. Apenas um 
Município recebeu esses recursos. Para os outros, 
nenhum centavo.

Portanto, quero dizer que já fizemos várias reu-
niões, e faremos mais uma, com a direção da ANAC. 
Vamos propor que tal reunião conte também com re-
presentantes do Ministério da Defesa, da Aeronáutica, 
da INFRAERO e do Governo

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. BETO MANSUR (PP – SP. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
venho hoje falar sobre infra-estrutura brasileira, mais 
precisamente dos nossos portos. 

Ao longo dos últimos anos, o Governo Federal 
vem investindo muito pouco em infra-estrutura. Quem 
na verdade vem aportando recursos é a iniciativa pri-
vada. Hoje temos uma desregulamentação muito forte, 
principalmente no setor ferroviário, e algum investimento 
nas rodovias, por meio de concessões. As rodovias em 
que a iniciativa privada está investindo recursos estão 
muito boas, de sorte que diminuiu consideravelmente 
o número de acidentes. Agora falta o Governo investir 
numa área que é afeta principalmente à nossa região, 
que abriga o maior porto da América Latina, o Porto de 
Santos. Falta o Governo desregulamentar esse setor. 

É lógico que a legislação, inclusive aprovada no 
Congresso Nacional, desregulamentou os portos brasi-
leiros, e houve, sim, investimento da iniciativa privada. 
Mas precisamos, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
que o Governo desregulamente as administrações dos 
portos brasileiros. A maioria das administrações dos 
portos no Brasil são ocupadas por indicações políti-
cas. Do que nós precisamos? Até lembro que, ontem, 
mais uma vez, por indicação política de um partido 
desta Casa, houve mudança na direção da CODESP, 
no Porto de Santos. Esse porto movimenta quase 30% 
de tudo que importamos e exportamos no Brasil. E é 
muito importante, Sr. Presidente, que tenhamos uma 
administração da qual possamos cobrar eficiência. 

Não se admite mais, em determinados setores 
de atividade que mexem com recursos e investimen-
tos por parte não só da iniciativa privada, mas também 
do setor público, determinadas indicações que muitas 
vezes não têm um planejamento de investimento que 
tragam resultados. Nada contra as pessoas indicadas, 
Sr. Presidente. Esse é apenas um detalhe. Precisamos 
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mesmo é que o Governo Federal, em determinados 
setores nos quais se sobrepõe, indique pessoas ou 
grupos que possam trazer eficiência ao sistema. 

Se compararmos com determinados setores de 
atividades de outros países, principalmente com os 
portos de outros países, acabaremos vendo que a efi-
ciência nos portos brasileiros deixa muito a desejar. 

Então, Sr. Presidente, venho aqui porque acho 
importante que possamos alertar o Governo no sen-
tido de que se busque eficiência por intermédio de 
administrações que apresentem projetos de desen-
volvimento para o País. 

É muito importante que o Governo Federal alo-
que recursos vindos dos nossos impostos – e nada 
melhor do que dizer isso nos dias de hoje, porque o 
Governo vem arrecadando recursos assustadores por 
meio de impostos – na infra-estrutura, principalmente 
no setor portuário. 

Precisamos do investimento da iniciativa priva-
da, mas que também o Governo Federal plante a sua 
base, a fim de obtermos melhores resultados ao longo 
dos próximos anos. 

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. NAZARENO FONTELES (PT – PI. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Par-
lamentares, aproveito este momento para falar a res-
peito da Segurança Alimentar e Nutricional, cuja frente 
coordeno nesta Casa.

Lançamos separata em defesa da Segurança 
Alimentar e Nutricional, já em distribuição para todos 
os membros desta Casa e também do Senado.

Gostaríamos de chamar a atenção para a impor-
tância da política de proteção aos mais pobres de nosso 
País, fundamento do programa Fome Zero, que teve 
início no Governo do Presidente Lula, cuja experiência 
inicial foi no meu Estado, o Piauí. Sabemos que o Nor-
deste como um todo recebeu grande ajuda e continua 
recebendo e se fortalecendo com a Política Nacional 
de Segurança Alimentar e Nutricional.

Fizemos questão de apresentar, em livreto, os 
principais programas, as principais conquistas e re-
ferências legislativas, a exemplo da Lei Orgânica de 
Segurança Alimentar, que aprovamos nesta Casa em 
2006, sancionada pelo Presidente em 15 de setembro 
de 2006, que é o marco legal e avança para a organi-
zação do Sistema Nacional de Segurança Alimentar 
e Nutricional.

Aproveitamos que este é o ano do centenário de 
nascimento de Josué de Castro, que foi Deputado Fe-
deral também nesta Casa, na década de 50, e grande 
lutador social – cientista, médico, político – contra a 
fome no mundo, presidiu a FAO, para homenageá-lo 
com o livreto.

O prefácio do livreto é da filha de Josué de Cas-
tro, Ana Maria Castro, professora no Rio de Janeiro, 
que, reconhecendo o trabalho da Frente Parlamentar, 
fez questão de dar sua contribuição, resgatando a me-
mória de seu pai e sua obra.

A apresentação é feita por Chico Menezes, Diretor 
do IBASE, ex-Presidente do CONSEA, lutador dessa 
grande causa de combate à fome, à desnutrição, à 
miséria em nosso País.

Lembramos os principais programas: o Bolsa Fa-
mília, programa da agricultura familiar, da compra direta, 
da alimentação escolar, dos restaurantes populares, 
das cozinhas comunitárias, da área da saúde pública, 
do Sistema de Vigilância Nutricional, do Ministério da 
Saúde e diversos outros envolvendo 19 Ministérios que 
compõem a câmara interministerial que acompanhará 
todos os programas ligados à Segurança Alimentar e 
Nutricional.

Desta tribuna, deixamos clara esta modesta ho-
menagem ao grande Josué de Castro e também a 
todos aqueles, a exemplo de Betinho, Dom Helder e 
tantos outros que já se foram, que se incorporaram a 
essa fileira nas últimas décadas, para essa conquista 
que atualmente reduz a pobreza no Brasil e faz com 
que nosso País seja mais justo e fraternº

Era isso, Sr. Presidente, o que eu tinha a dizer. 
Muito obrigado.
O SR. NILSON MOURÃO (PT – AC. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
registro no plenário da Casa, com muita alegria e sa-
tisfação, destaque dado à experiência da Casa Rosa 
Mulher, realizada pela Prefeitura de Rio Branco, cujo 
Prefeito é o nosso companheiro Raimundo Angelim.

A Casa Rosa Mulher é referência para as mu-
lheres de Rio Branco, particularmente para as vítimas 
de maus-tratos, violência e desrespeito que procuram 
aquela instituição da Prefeitura de Rio Branco para re-
aver seus direitos, recuperar-se, reintegrar-se à vida 
social e buscar maior integridade e segurança.

Essa experiência, Sr. Presidente, liderada e coor-
denada pela Secretária Rose Scalabrin, mereceu des-
taque numa publicação como experiência inovadora. 
De fato, depois de longos anos de trabalho duro, difícil, 
de muito sacrifício, recebeu o destaque devido.

Faço este registro nesta Casa para que a experi-
ência da Casa Rosa Mulher tenha de fato o reconheci-
mento do povo do Acre e do Brasil por sua gestão, pela 
capacidade de diálogo, pela capacidade de receber 
as mulheres vítimas e de reintegrá-las, de recuperar 
a dignidade delas, recolocá-las na vida, elevando a 
auto-estima e esperança de viver.

Sabemos que, por mais conquistas que tenha-
mos realizado, ainda existe muito a se fazer neste País 
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com relação aos direitos e à dignidade das mulheres 
brasileiras.

Essa experiência inovadora de Rio Branco, tendo 
à frente Rose Scalabrin, recebeu o merecido desta-
que. Por isso, Sr. Presidente, faço o devido registro no 
plenário da Casa.

Era o que tinha a dizer.
A SRA. JANETE CAPIBERIBE (Bloco/PSB – 

AP. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Parlamentares, registro a presença, nas galerias 
da Câmara dos Deputados, de mulheres vítimas de 
escalpelamento. Bem-vindas, companheiras, a esta 
Casa de leis.

Aprovei projeto que obriga os donos de embar-
cações a cobrir o motor e a hélice como forma de pre-
venção a acidentes. As companheiras que são vítimas 
desse acidente terrível são apreensivas e infelizes.

Ainda no ano passado, acompanhei a Associa-
ção das Mulheres Escalpeladas em visita ao gabinete 
da Ministra Nilcéa Freire, que convidou uma comissão 
do Ministério da Saúde para tratar da saúde da mulher 
vítima de escalpelamento.

Já existe cirurgia reparadora para as portadoras 
de câncer de mama no SUS. A nosso pedido, a co-
missão que representou o Ministro José Gomes Tem-
porão fez com que S.Exa. ampliasse esse atendimen-
to, e hoje a mulher vítima de escalpelamento já tem 
acesso a essa cirurgia reparadora através do Sistema 
Único de Saúde.

Mais uma vez, as minhas boas-vindas às com-
panheiras. Logo mais, elas participarão de audiência 
pública da Comissão de Direitos Humanos. Saibam 
que muitos representantes da sociedade civil e desta 
Casa estão trabalhando a seu favor.

Obrigada.
O SR. DOMINGOS DUTRA (PT – MA. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado Narcio 
Rodrigues, mineiro de bom coração, parabéns por 
conduzir a Casa neste momento.

Sr. Presidente, quero solidarizar-me com o pro-
nunciamento da Deputada Janete Capiberibe e com 
as companheiras que estão nas galerias. Já assisti a 
alguns depoimentos e acho que esta Casa, o Governo 
Federal, os Governos Estaduais, enfim, as autoridades 
públicas devem dar maior atenção a essas mulheres 
vítimas de acidentes em embarcações.

É um absurdo que pessoas padeçam, sofram 
e, após o acidente, ainda sofram discriminação pelo 
estado físico em que ficam, decorrente de acidentes, 
muitas vezes causados pela irresponsabilidade daque-
les que conduzem embarcações.

A Comissão de Direitos Humanos, esta Casa 
como um todo e os Ministérios do Governo Lula devem 

dar todo o apoio, toda a atenção àquelas que já foram 
vitimadas; mas, sobretudo, devem tomar medidas para 
evitar novas vítimas, porque é incompreensível que, 
em pleno século XXI, pessoas ainda sejam vítimas de 
acidentes dessa natureza, causados muitas vezes pela 
falta de cuidado, de atenção à vida humana.

Portanto, nossa solidariedade e os parabéns à 
Deputada Janete Capiberibe pela referência.

Também quero manifestar apoio ao pronuncia-
mento do Deputado Celso Maldaner, do PMDB de San-
ta Catarina, sobre a criação do Ministério da Pesca. O 
Presidente Lula acertou ao transformar a Secretaria 
Especial em Ministério. 

O setor pesqueiro no Brasil é importante pela 
quantidade de pessoas envolvidas, pela qualidade da 
produção de alimentos, pela riqueza natural do País. 
No passado, a pesca era um simples departamento 
do Ministério da Agricultura, e os Estados não dispu-
nham de nenhuma estrutura para tratar desse setor 
tão importante. O Presidente Lula, de forma acertada, 
resolveu criar a Secretaria, a qual foi muito importante 
para dar visibilidade ao setor, para criar políticas diri-
gidas ao setor pesqueiro, para estimular a produção, 
para encorajar a população a consumir peixe. É natu-
ral que, após cinco anos e meio de uma experiência 
positiva, o Presidente transformasse essa Secretaria 
em Ministério. 

Já se viu nesta Casa medida provisória para tudo. 
Portanto, acho incompreensível que se tenha uma re-
ação tão forte à transformação dessa Secretaria em 
Ministério através de medida provisória.

Quero manifestar meu apoio à decisão do Presi-
dente e trazer o testemunho do meu Estado, o Piauí, do 
meu querido Deputado Nazareno Fonteles, de Teresina. 
Temos no Piauí o Rio Parnaíba, temos Luís Correia 
e um grande litoral. O Maranhão possui 600 quilôme-
tros de litoral, várias bacias de água doce e mais de 
300 mil pescadores. No entanto, possuímos apenas 
um escritório com um representante. É evidente que 
é impossível uma pessoa só, o Coqueiro, atender os 
pescadores de um vasto território.

Portanto, é mais do que necessária a criação 
do Ministério da Pesca. Como já criaram muitas me-
didas provisórias, acho incompreensíveis as reações 
contrárias à medida provisória para a criação desse 
Ministério.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. MARCELO ITAGIBA (Bloco/PMDB – RJ. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, dois fatos me trazem hoje a esta tribuna, 
sendo o primeiro uma decisão do Supremo Tribunal 
Federal, que entende não serem necessárias as al-
gemas. Parece-me que há um equívoco e um favore-
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cimento nessa decisão. Por que digo isso? Porque a 
algema é a cadeia móvel. Estamos discutindo aqui o 
divã e não a situação. 

Quando uma prisão é decretada, o indivíduo que 
sofreu a ação de decretação de prisão vai necessa-
riamente para trás das grades. Então, o que tem de 
se discutir aqui é se as prisões decretadas estão de 
acordo com a lei. Ao que parece, pelas decisões do 
Supremo Tribunal Federal, essas prisões não estão 
de acordo com a lei.

Então, o que temos que discutir aqui é o excesso 
de prisões desnecessárias, e não o uso de algemas 
naqueles que foram considerados presos. 

Defendo algemas para todos aqueles que sejam 
presos, para que não haja distinção de classe. Quan-
do se é preto, pobre, favelado, aplicam-se as algemas; 
quando se é rico, milionário, se é favorecido por situa-
ções que permitem a esses indivíduos que não sejam 
algemados. Portanto, vamos discutir as prisões, e não 
as algemas, porque quem está preso, preso está, e a 
forma de se conduzir preso é com algema.

A segunda manifestação, Sr. Presidente, tem a 
ver com o estado de abandono em que se encontra o 
Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o Aeropor-
to Tom Jobim. Não é possível que a INFRAERO não 
adote as medidas necessárias para fazer com que 
aquele aeroporto volte a ser o principal deste País. 
Vários Deputados do Estado do Rio de Janeiro vêm 
defendendo a posição, e coloco-me entre eles, de que 
há necessidade de revigorar aquele aeroporto, até para 
que possamos pleitear sermos sede olímpica. 

O Galeão já foi o principal aeroporto do Brasil. 
Foi construída uma nova ala que foi abandonada por 
uma política errada, equivocada, por parte, primeiro, 
do Governo e, segundo, das companhias aéreas.

Por isso, Sr. Presidente, conclamo a INFRAERO e 
o Governo a investirem pesadamente na recuperação 
daquele aeroporto, sem o qual o País perde porque, 
perdendo o Rio de Janeiro, perde o Brasil. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. DR. UBIALI (Bloco/PSB – SP. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
temos freqüentemente discutido aqui a taxa de juros 
praticada pelo Governo, o valor da dívida interna. Só 
no ano passado, o Governo Federal gastou 120 bilhões 
de reais com o serviço da dívida. Enquanto gastou 46 
bilhões para a saúde, gastou 120 bilhões com o serviço 
da dívida. Agora, começamos a ver uma inversão de 
posição dos especuladores internacionais, apostando 
contra o real, de tal forma que, nos últimos 10 dias, o 
dólar teve uma valorização de 3,84%.

Observem bem: rapidamente, o mercado interna-
cional, devido à queda do preço das commodities, que 

são importantíssimas na constituição dessa avaliação, 
de uma posição extremamente favorável, passou para 
essa posição contra o real.

Hoje quero solicitar ao Presidente do Banco Cen-
tral que tenha a mesma agilidade que tem o mercado 
internacional de se posicionar contra ou a favor do real 
na mudança da taxa de juros, diminuindo os juros. Se 
a Taxa SELIC cair na medida em que o dólar se des-
valorizar, teremos um mercado de grande proveito 
para o brasileiro.

Se tudo melhorou neste País, se há mais car-
teiras assinadas, se o mercado interno se fortaleceu, 
se as indústrias estão se recuperando porque estão 
se voltando para o mercado interno, isso tem de ser 
preservado. Não é possível o Brasil continuar benefi-
ciando somente a gestão do dinheiro, os bancos, os 
quais, como temos visto nos últimos anos, apresentam 
lucratividade de 20%, de 30%. Isso não é produtivo. 
Precisamos ter juros de acordo com a nossa realidade. 
Não é possível continuarmos pagando juros de 120% 
ao ano no cheque especial e pagando sempre o dobro 
do preço por uma mercadoria.

Por tudo isso solicito ao Presidente do Banco 
Central agilidade e diminuição na taxa de juros para 
que possamos, de fato, manter essa vitalidade na eco-
nomia brasileira.

Muito obrigado.
O SR. GERALDO RESENDE (Bloco/PMDB – 

MS. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presiden-
te, Sras. e Srs. Deputados, senhores e senhoras que 
nos acompanham pela TV Câmara, faço um alerta 
aos meus colegas Parlamentares, ao Governo Fede-
ral e à sociedade brasileira sobre a instabilidade que 
começa a se instalar em meu Mato Grosso do Sul em 
virtude de Termo de Ajuste de Conduta firmado entre 
a Fundação Nacional do Índio e o Ministério Público 
Federal, com a anuência de uma dúzia de lideranças 
indígenas. 

O TAC acabou gerando as Portarias nºs 788, 789, 
790, 791, 792 e 793, publicadas no dia 10 de julho Diário 
Oficial da União, que criam grupos técnicos de estudos 
antropológicos que já começaram a ser realizados em 
26 Municípios de Mato Grosso do Sul. 

Minha preocupação é que, na ânsia de atender à 
necessidade que as comunidades indígenas têm por 
mais terra, uma vez que a grande maioria das aldeias 
ficou pequena para abrigar as famílias, a FUNAI acabe 
criando em Mato Grosso do Sul problema semelhan-
te ao provocado quando da demarcação da Reserva 
Raposa Serra do Sol, em Roraima, que, além de ex-
por e fragilizar as defesas da soberania nacional, dei-
xaram em situação delicada milhares de agricultores 
que há décadas trabalhavam na terra e consolidaram 
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a região como a maior e mais importante produtora 
de arroz do Brasil. 

Quando falo em risco de se criar em Mato Grosso 
do Sul situação semelhante à gerada pela demarca-
ção em Roraima, eu o faço porque meu Estado pos-
sui mais de 1.500 quilômetros de fronteira seca com 
o Paraguai e com a Bolívia, região que, ano após ano, 
vem sendo disputada por criminosos de todo o Bra-
sil que se instalam nos lados paraguaio e boliviano, 
de onde passam a dominar o tráfico internacional de 
drogas e de armas. A grande maioria das áreas que 
serão vistoriadas pelo grupo de estudo da FUNAI está 
justamente nesta região, fator que poderá, em caso de 
eventual demarcação, fragilizar ainda mais as defesas 
do Brasil, a partir do momento em que esses margi-
nais poderão se aproveitar de terras indígenas para 
ampliar o tráfico. 

Por outro lado, o temor de estar surgindo uma 
nova Raposa Serra do Sol, com prejuízos ao setor pro-
dutivo, deve-se também ao fato de Mato Grosso do Sul 
ter se consolidado como um dos principais celeiros do 
País, com destacada produção de alimentos, sobretudo 
soja, milho e arroz, bem como na produção de carne 
bovina, suína, ovina e também na avicultura. 

A vistoria por grupos técnicos da Fundação Na-
cional do Índio em 38 áreas de 26 cidades pode com-
prometer toda a economia de Mato Grosso do Sul, 
Estado que tem 78 Municípios e que sustenta sua 
base econômica no agronegócio. Afinal, quem vai 
querer investir em uma Unidade da Federação onde 
o direito de propriedade pode ser violado a qualquer 
momento? 

Acompanhei a bancada federal de meu Estado, 
bem como o Governador André Puccinelli e lideranças 
ruralistas em audiência com Presidente do Supremo 
Tribunal Federal, Ministro Gilmar Mendes, na qual ma-
nifestamos preocupação com a insegurança jurídica 
gerada pelas portarias da FUNAI. 

Estamos discutindo medidas para cancelar, por 
intermédio da Câmara dos Deputados, as portarias 
da FUNAI. 

Também solicitamos à Comissão de Agricultura 
desta Casa a realização de audiência pública com o 
Presidente da FUNAI para discutir a decisão unilate-
ral de editar as portarias sem discussão prévia com 
o Governo, com a sociedade e com o setor produtivo 
do meu Estado.

Os 26 Municípios na mira da FUNAI são respon-
sáveis por 70% do milho da chamada safrinha; por 60% 
da soja; por 50,85% do arroz; por 52% do feijão; por 
35% da mandioca; por 28% da cana-de-açúcar e por 
32% do milho de primeira safra produzidos em Mato 
Grosso do Sul. Esses números, por si sós, sustentam 

a preocupação que tenho não apenas com relação ao 
meu Estado, mas sobretudo com o resto do Brasil, que 
já sofre com o retorno da inflação nos produtos que 
compõem a cesta básica de alimentos. 

Por isso, cobro do Ministério da Justiça urgente 
intervenção na Fundação Nacional do Índio e imedia-
ta revisão das Portarias nºs 788, 789, 790, 791, 792 
e 793, que criaram os grupos de estudos que estão 
atuando nos 26 Municípios de Mato Grosso do Sul e 
que poderão, inclusive, estabelecer um confronto sem 
precedentes na história deste País.

Não adoto essa postura por estar ao lado desse 
ou daquele setor, mas, sim, por entender que o Termo 
de Ajuste de Conduta foi firmado à revelia dos interes-
ses dos índios, dos produtores rurais, do Governo e 
da sociedade sul-mato-grossense. 

O próprio Poder Judiciário já verificou erros nessa 
iniciativa da FUNAI, tanto que a Justiça Federal aca-
tou ação proposta pela Associação dos Municípios de 
Mato Grosso do Sul e suspendeu, através de liminar, 
as demarcações das 38 áreas. Agora, as 26 Prefei-
turas, com apoio dos sindicatos rurais, da ASSOMA-
SUL e do Governo do Estado, vão bater às portas do 
Supremo Tribunal Federal com medida cautelar para 
suspender, em definitivo, o processo de demarcação 
das áreas, e, com isso, resolver a problemática indí-
gena por meio da diplomacia, do debate de idéias e 
da ação conjunta de todos os setores organizados da 
sociedade e do Governo com a FUNAI e com o Minis-
tério Público Federal. 

Entendo que falta de terra para abrigar os índios 
é grave em Mato Grosso do Sul, e tomo como exemplo 
a Reserva Indígena de Dourados, onde uma popula-
ção flutuante de mais de 12 mil índios vive espremida 
em pouco mais de 3 mil hectares. Entendo que as au-
toridades têm a obrigação de encontrar solução para 
esses problemas que acabam motivando a violência 
no interior das aldeias indígenas e favorecem a fome, 
tendo em vista que essas comunidades não têm es-
paço para cultivar o próprio alimento. Entendo que po-
vos indígenas não podem continuar confinados como 
gado e precisam de terra para viver na plenitude dos 
costumes indígenas. Mas também entendo que essas 
mudanças não podem ser feitas com violação do direito 
de propriedade, mesmo porque os produtores rurais 
não estão em terra grilada ou devoluta, mas ocupam 
e produzem em áreas devidamente tituladas pelo pró-
prio Governo Federal. 

Minha maior preocupação é que, para defender 
a terra onde estão há mais de 80, 90 e até 100 anos, 
essas famílias de agricultores possam optar pelo con-
flito, fator que acabaria provocando uma grande tra-
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gédia e iria macular ainda mais a imagem do Brasil 
no exterior. 

O momento não é para procurar culpados pela 
falta de terra para os povos indígenas, mas, sim, para 
unir forças em busca de soluções que atendam a to-
dos os lados. E isso não pode ser feito com a decisão 
unilateral da Fundação Nacional do Índio de editar 
portarias dando a pesquisadores autoridade para in-
vadir propriedades particulares em nome de uma vis-
toria que está gerando instabilidade nos Municípios 
de Amambai, Antonio João, Aral Moreira, Bela Vista, 
Bonito, Caarapó, Caracol, Coronel Sapucaia, Douradi-
na, Dourados, Fátima do Sul, Iguatemi, Japorã, Jardim, 
Juti, Laguna Carapã, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, 
Paranhos, Ponta Porã, Porto Murtinho, Rio Brilhante, 
Sete Quedas, Tacuru e Vicentina. 

A FUNAI perdeu uma grande oportunidade de 
promover o debate, de mobilizar o Estado em torno da 
solução para a falta de terras para os povos indígenas 
e de conquistar, inclusive, a simpatia da sociedade para 
o problema. O setor produtivo rural de Mato Grosso do 
Sul convive harmonicamente com os povos indígenas, 
e os poucos conflitos registrados ao longo das décadas 
foram casos isolados. Portanto, os proprietários rurais 
entenderiam a necessidade de ampliar as áreas das 
aldeias indígenas, desde que isso não fosse realizado 
com o atropelo que a FUNAI se propõe fazer no atual 
momento; desde que todos os lados fossem ouvidos; 
desde que o direito de propriedade, assegurado pela 
Constituição Federal, fosse respeitado; desde que o 
produtor recebesse indenizações não apenas pelas 
benfeitorias realizadas na propriedade desapropria-
da, mas também pela terra nua, pagando-se por ela 
o valor de mercado. 

O Brasil, senhores e senhoras, tem uma dívida 
quase impagável com os povos indígenas, mas não é 
sensato, correto, justo e legal que a conta seja debi-
tada nas costas daqueles que trabalham de sol a sol 
para produzir o alimento que chega todos os dias às 
mesas de milhões de brasileiros. A dívida é de todos 
e por todos deve ser paga!

O SR. SEBASTIÃO BALA ROCHA (Bloco/PDT 
– AP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Depu-
tado Narcio Rodrigues, tenho em mão uma camiseta 
– e faço questão, ao final do meu pronunciamento, de 
passá-la às mãos de V.Exa. – com a seguinte frase: 
“Dia Nacional de Combate e Prevenção ao Escalpe-
lamento”. 

Cabe lembrar que, inúmeras vezes, já estive na 
tribuna desta Casa – o Deputado Evandro Milhomen 
aqui presente é também do Estado do Amapá e conhece 
o assunto – para abordar esse importante tema. 

Trata-se do profundo sofrimento infligido ao corpo 
e à alma de mulheres, principalmente de meninas ainda 
na infância, quando o eixo dos motores de pequenas 
embarcações da região amazônica enrola os cabelos 
delas e provoca o brusco arrancamento do couro ca-
beludo, causando lesões às orelha, ao nariz, ao olhos 
e ao rosto. Como disse, tais acidentes ferem o corpo, 
mas sobretudo a alma dessas mulheres.

Desde ontem, está em Brasília uma delegação 
composta por 10 mulheres – elas se encontram nas 
galerias da Casa – vítimas de escalpelamento no Ama-
pá. Faço questão de citar o nome de todas: Socorro, a 
Presidente da Associação, Trindade, Elaine, Erenita, 
Cleunice, Fabíola, Franciane, Laíde, Rosinete e Eliane. 
Elas estão acompanhadas da Secretária de Políticas 
Públicas para as Mulheres do Amapá, Ester de Paula, 
e das assessoras Marivalba, Ivete, Keila, Anne, Fabia-
ne, Jacirema e Euzeni. 

E elas estão na Capital Federal exatamente por-
que, no dia 28 de agosto do ano passado, promove-
ram um grande ato público, no Salão Verde da Câmara 
dos Deputados, para pedir providências no sentido de 
que sejam adotadas políticas públicas de prevenção e 
combate ao escalpelamento pelos Governos Federal, 
Estadual e Municipais. 

Estamos em campanha na Câmara dos Deputa-
dos e Brasil afora pelo escalpelamento zero.

No Estado do Amapá, estamos conversando com 
os pequenos estaleiros que produzem essas embar-
cações no sentido de que elas sejam fabricadas com 
o eixo protegido. 

Igualmente, estamos propondo a criação, pelo 
Governo do Estado, de uma espécie de selo verde nas 
embarcações fabricadas no Amapá, para que todo o 
Brasil saiba que tais embarcações – e o Município de 
Santana fabrica muitas delas –, a partir de determina-
do momento, contam com equipamento de proteção 
contra acidentes provocados pelo eixo do motor.

Ontem, a Comissão de Constituição e Justiça 
desta Casa aprovou, em caráter terminativo, projeto 
de lei, de minha autoria, que estabelece o dia 28 de 
agosto como o Dia Nacional de Prevenção e Combate 
ao Escalpelamento. Tenho certeza de que o Senado 
Federal também vai aprová-lo, e o Presidente Lula, 
que pessoalmente está coordenando um programa 
de políticas públicas para a prevenção e combate ao 
escalpelamento, assim como de apoio às mulheres 
vítimas, haverá de sancioná-lo.

Hoje, a partir das 14h30min, em razão de requeri-
mento por mim apresentado e que contou com o apoio 
dos demais membros, a Comissão de Direitos Humanos 
realizará audiência pública sobre esse tema que é de 
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interesse do Amapá e do Brasil, porque essa tragédia 
acontece também em rios e no próprio mar. 

Todos os interessados no tema estão convida-
dos para participar dessa importante audiência públi-
ca, que contará com representantes do Gabinete da 
Presidência da República, do Ministério do Desenvol-
vimento Social, do Ministério da Saúde, do Comando 
da Marinha e com as mulheres vítimas de escalpela-
mento, sendo a própria Secretária Ester de Paula uma 
das debatedoras. 

Quero encerrar meu pronunciamento falando 
diretamente para as mulheres que estão aqui pre-
sentes e para as que me ouvem e assistem a esta 
sessão: vocês conseguiram sair das trevas e cami-
nhar em direção à luz; vocês conseguiram superar o 
preconceito, a discriminação, e hoje mostram o rosto 
e a voz; vocês estão conseguindo emprego, o antes 
era impossível. 

Continuem a luta, porque essa movimentação na 
Câmara dos Deputados só está acontecendo por causa 
de vocês, que tiveram coragem, determinação e firmeza 
e vieram a Brasília lutar pelos seus direitos.

Portanto, parabéns a todas!
Sejam bem-vindas à Câmara dos Deputados.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – As-

sociamo-nos à manifestação do Deputado Sebastião 
Bala Rocha e cumprimentamos as visitantes.

Desejamos a todas uma boa estada entre nós e 
agradecemo-lhes o presente.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Con-
cedo a palavra ao Sr. Deputado Edinho Bez.

O SR. EDINHO BEZ (Bloco/PMDB – SC. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, colegas 
Parlamentares, registro, com muita alegria, a reeleição 
do companheiro e colega Lourenço Ferreira do Pra-
do para a presidência da Confederação Nacional dos 
Trabalhadores nas Empresas de Crédito – CONTEC, 
o que nos dá a certeza da continuação de profícuo e 
probo trabalho à frente de tão importante entidade, com 
relevantes serviços prestados à sociedade.

A CONTEC é a entidade maior dos economiários, 
dos bancários, enfim, de quantos são trabalhados em 
atividades creditícias no Brasil.

Com muito orgulho, sou economiário/bancário. 
Trabalhei na Caixa Econômica Federal por quase 19 
anos, dos quais 14 como gerente nas cidades cata-
rinenses de Tubarão, Lages, São Miguel do Oeste, 
Porto União, Pomerode, Araranguá e Criciúma. Daí 
por que posso atestar o quanto a CONTEC é im-
prescindível.

Hoje, existem cerca de 420 mil bancários em 
atividade e mais de 130 mil aposentados, todos 

efetivos partícipes na condução de nossa política 
bancária.

Tenho participado, sempre que posso, dos semi-
nários e encontros que a CONTEC promove, haja vista 
sua importância, e saio satisfeito com as realizações. 
E, na qualidade de grande líder, Lourenço Ferreira do 
Prado tem mostrado o quanto é importante sua pre-
sença à frente da instituição.

Quando se reverenciava Napoleão Bonaparte 
por suas vitórias, ele sempre relembrava os grandes 
guerreiros da história, resumindo o seu pensamento 
sobre eles nesta histórica frase: “O maior valor do co-
mandante é o de saber escolher e ser bem respeitado 
por seus comandados”. 

Lourenço, intuitivamente, parece seguir esse con-
ceito napoleônico, pois vem conseguindo formar com-
petentes e coesas diretorias, além de se cercar de um 
corpo administrativo digno de reconhecimento.

Finalmente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, fundada em 28 de julho de 1958, a CON-
TEC acaba de completar o seu cinqüentenário. 
Já requeri a realização de sessão solene, por ser 
absolutamente necessário homenagear tão sig-
nificativa data, por tudo o que a entidade já fez e 
continuará fazendo.

Quero, portanto, registrar minha alegria por ter 
a oportunidade, na qualidade de Deputado Federal, 
de homenagear a Confederação Nacional dos Tra-
balhadores em Empresas de Crédito – CONTEC, 
entidade muito importante e que tem prestado re-
levantes serviços não somente aos bancários, eco-
nomiários e ao Sistema Financeiro Nacional, que 
acompanha direta e indiretamente, mas também a 
todo o País. 

Nenhuma profissão existe se não for para pro-
porcionar a satisfação da população, e a CONTEC tem 
cumprido esse papel.

Parabéns, Lourenço, pela reeleição!
A SRA. JÔ MORAES (Bloco/PCdoB – MG. Sem 

revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Deputado Nar-
cio Rodrigues, legítimo representante do jeito mineiro 
de fazer política, quero, neste Dia Nacional de Com-
bate e Prevenção do Escalpelamento, solidarizar-me 
com a corajosa luta das mulheres aqui presentes, as 
quais se expõem diante da sociedade para arrancar 
conquistas.

Quero também, nesta oportunidade, registrar 
visita que recebi do Presidente da Associação Brasi-
leira de Hospitais Universitários e de Ensino para nos 
conclamar à formação de uma frente parlamentar e 
pedir que atentemos para a crise dos hospitais uni-
versitários.
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Existe, e não é de hoje, uma crise permanen-
te que se iniciou em 1990, quando o Ministério da 
Educação determinou que não mais entraria no or-
çamento das universidades o custeio dos hospitais 
universitários.

Isso levou essas instituições a uma crise gene-
ralizada. Naquele momento, o conjunto dos hospitais 
universitários chegou a dever 370 milhões, tendo, então, 
terceirizado grande parte da sua força de trabalho – 19 
mil trabalhadores foram contratados, e a terceirização 
dos hospitais universitários teve de ser enfrentada pe-
los seus servidores.

Com a eleição do Presidente Lula, foram criadas 
as condições para a tomada de iniciativas institucionais 
que levassem em conta as dificuldades e o papel dos 
hospitais universitários.

Em 2004, criou-se o Programa de Reestruturação 
dos Hospitais Universitários. Esse programa possibi-
litou uma série de investimentos, sobretudo por meio 
de metas, de tetos físicos, de contratos operativos, e 
houve, em certa medida, a recuperação da situação 
dos hospitais universitários. 

Mas essa foi uma situação transitória. Apenas 
26% do déficit que existia, que chegava a cerca de 
110% dos recursos disponíveis, podia ser coberto com 
essas iniciativas. 

Hoje, Sr. Presidente, apesar de tudo, cresceu o 
papel dos hospitais universitários e de ensino no aten-
dimento à assistência: 15% dos leitos deste País são 
assegurados pelos hospitais universitários, bem como 
50% dos procedimentos de alta complexidade.

Isso, porém, não garante a assistência básica e 
uma série de outras iniciativas que apenas o Sistema 
Único de Saúde assegura para os hospitais universi-
tários – e a Tabela do SUS não cobre nem 50% dos 
valores dos procedimentos.

Chegamos, agora, a uma situação em que os hos-
pitais universitários apelam ao Governo do Presidente 
Lula, que já conquistou avanços, mas ainda precisa to-
mar algumas medidas. Em primeiro lugar, é necessário 
alocar recursos para assegurar o equilíbrio financeiro; 
em segundo lugar, criar mais vagas, a fim acabar com 
os 22 mil terceirizados; e, em terceiro lugar, assegurar 
investimentos para melhorar a estrutura, para possibi-
litar a incorporação de inovações tecnológicas e para 
ativar o fórum interinstitucional.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Cum-
primentamos a Deputada Jô Moraes pelo excelente 
desempenho que vem tendo sua candidatura à Pre-
feitura Municipal de Belo Horizonte, o que demonstra 
sua liderança naquela cidade.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Con-
cedo a palavra ao Deputado Chico Lopes.

O SR. CHICO LOPES (Bloco/PCdoB – CE. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, o jornal Diário do Nordeste trouxe na segun-
da-feira matéria com a seguinte manchete: Assembléia 
de Deus manda pregar cartazes.

Dizia o texto da matéria:

“Na semana passada, evangélicos esta-
vam distribuindo cartazes contra Luizianne na 
Assembléia Legislativa.”

Quem é Luizianne Lins? Luizianne Lins é a Pre-
feita de Fortaleza que está tentando a reeleição, com 
a qual sou solidário.

A Convenção dos Ministros das Assembléias 
de Deus Unidas do Ceará está contra a Prefeita de 
Fortaleza por motivo político. Há vários candidatos a 
Vereador e a Prefeito de Fortaleza.

Acho que a religião está sendo usada indevida-
mente. Primeiro, por um Vereador pastor, que apresen-
tou projeto determinando que a Prefeitura colocasse 
uma Bíblia em todas as escolas do Município e nas bi-
bliotecas. O projeto foi vetado porque esse País é laico. 
A Prefeitura não pode, constitucionalmente, distribuir 
a Bíblia nas escolas, uma vez que as outras religiões, 
como o Espiritismo e o Budismo, também terão direito 
a algo como isso. Enfim, todas as religiões abraçadas 
pela sociedade terão esse mesmo direito.

Ao pastor responsável por essa brincadeira, se 
ainda não sabe, digo que a Prefeita é de família de 
evangélicos. Portanto, quero deixar a ela a minha so-
lidariedade.

Acho que isso é um abuso. Política é uma coisa, 
religião é outra. Não misturem as coisas, pois não dá 
certo. Respeito todas as tendências religiosas. Deus 
não entrou na política neoliberal para ter reserva de 
mercado. Eu não preciso de terceiros para me comuni-
car com o Senhor. A própria religião me ensinou: “con-
fesse a Deus, Todo Poderoso”, mas nunca disse que 
eu tinha que ir aos pés de um padre ou de um pastor 
para ter essa liberdade.

Portanto, sou solidário à Prefeita e lamento que 
usem o nome de Deus em vão num momento de dis-
puta pelo poder. A Prefeita Luizianne merece todo o 
respeito dos fortalezenses. Ganha quem for o melhor, 
mas não usem esse tipo de comportamento porque 
não vamos aceitar. Na política, ganha o melhor, quem 
tem a melhor proposta e consegue convencer o elei-
tor. Nossa solidariedade à Prefeita de Fortaleza, Lui-
zianne Lins.

O SR. ANDRÉ VARGAS (PT – PR. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
ocupo a tribuna para trazer uma informação que obtive 
junto ao Ministro Fernando Haddad, da Educação.
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O programa de ampliação dos institutos federais 
de educação tecnológica, instaurado pelo Governo do 
Presidente Lula no ano passado, previa a criação de 
150 novas unidades.

Agora, graças à sensibilidade do Presidente Lula, 
nossa cidade de Londrina receberá mais um instituto. 
Portanto, serão 151 unidades. Uma escola construída 
com 2,7 milhões de reais, oriundos de recursos fede-
rais do PROEP, será federalizada no dia 18. Por quê? 
Exatamente porque a associação odontológica da ci-
dade que fez o convênio solicitou que intercedêssemos 
junto ao Governo Federal para que lá fosse instalado 
um novo IFET. O Paraná, que já recebeu seis deles, 
nos Municípios de Umuarama, Paranavaí, Paranaguá, 
Telêmaco Borba, Foz de Iguaçu e Jacarezinho, agora 
recebe o sétimo. 

Essa iniciativa faz parte da política de extensão do 
ensino técnico federal. Nossa cidade está por inaugu-
rar uma nova universidade federal tecnológica. Então, 
são duas instituições federais de ensino numa cidade 
importante do Paraná – a segunda do norte do Estado 
e a terceira no sul do Brasil –, que concentra nesse mo-
mento a sua vocação na área tecnológica. Isso ocorre 
após o Congresso Nacional, na Legislatura anterior, 
ter derrubado uma lei do Governo Fernando Henrique 
que proibia a criação de novos cursos federais. Havia 
um foco claro no Governo anterior de privatização do 
ensino, o que propiciou a construção de verdadeiros 
impérios no País inteiro, pelo menos no sul no Brasil: 
as universidades particulares. Infelizmente, por conta 
do acesso – e precisamos melhorar a regulamentação 
dos vestibulares –, são os filhos dos trabalhadores que 
acabam indo para essas universidades particulares em 
virtude da falta de vaga nas públicas.

Trago essa reflexão para que fiquem claros es-
ses avanços. Não se trata de luta política, de confron-
tação de quem hoje é de oposição e já foi governo, 
ou de quem, como nós, já foram oposição e hoje go-
vernamos. 

Trata-se da consolidação de uma política públi-
ca do ensino superior no Brasil, que precisa avançar 
muito mais, que não pode ficar ao sabor apenas dos 
interesses do mercado de consumo, do lucro. Essa 
política precisa, sim, ter como foco a atenção dos ado-
lescentes, dos jovens do Brasil. A juventude brasileira 
ganha com isso. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. IVAN VALENTE (PSOL – SP. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
quero, em primeiro lugar, solicitar que seja registrado 
nos Anais da Casa o artigo A tortura é a verdadeira 
herança maldita, do jornalista Elio Gaspari, publicado 
no jornal O Globo, de hoje, e criticar duramente o Pre-

sidente Lula por abafar o assunto, empurrando sujeira 
para debaixo do tapete. 

Tortura é crime de lesa-humanidade, não é crime 
político. É imprescritível. 

Enquanto o Brasil não virar essa página, esse 
assunto sempre voltará à tona. Aliás, esse assunto foi 
inclusive motivo de corajoso debate feito na TV Câma-
ra ontem à noite. 

Então, desta tribuna, quero dizer o seguinte: não 
se anistia crime de tortura. Isso é auto-anistia para 
torturadores. É preciso que seus autores sejam res-
ponsabilizados. 

As Forças Armadas não têm de vestir o capuz 
dos comandantes que, há 30 ou 40 anos, lideraram 
os DOI-CODIs nos porões e aparelhos de tortura. As 
Forças Armadas são uma instituição que têm de olhar 
para a frente e tem de dizer que seus membros são 
profissionais, cumprem o papel constitucional de de-
fesa do território brasileiro e de garantia dos poderes 
constitucionais e que nunca mais violarão os direitos 
humanos. 

É disso que elas precisam, e é isso que vai virar 
a página da história. Não é o Presidente Lula dizer que 
não temos heróis e vilões. Não se trata disso. Trata-se, 
sim, de fazer justiça e de conhecer a verdade. E é o 
que estamos pedindo.

O segundo assunto que me traz a esta tribuna é a 
notícia sobre o resultado parcial do referendo revocató-
rio realizado na Bolívia, ao qual o Presidente e os Go-
vernadores foram submetidos no meio do mandato.

O Presidente Evo Morales tem sido duramente 
criticado pela nossa mídia, mas ele, sem dúvida, repre-
senta os interesses dos oprimidos, dos excluídos, dos 
indígenas, daqueles que vivem nas terras bolivianas 
desde tempos imemoriais. Eleito com 53% dos votos 
dos bolivianos, ele obteve agora 65% de apoio, mas, 
em algumas províncias produtoras de gás e de petróleo, 
como Santa Cruz de la Sierra, Governadores e uma 
minoria empresarial tentam controlar o país e apostam 
no separatismo em um país pobre, secularmente es-
poliado, primeiro, pelos espanhóis, com a exploração 
do ouro e da prata, em seguida, do estanho, e, depois, 
com praticamente 189 anos de ditaduras militares.

Agora, pela primeira vez, foi eleito um Presidente 
de origem indígena, e isso num país em que 70% ou 
80% da população é indígena.

Então, saúdo o povo boliviano, particularmente o 
Presidente Evo Morales, por sua plataforma popular e 
democrática. Tenho certeza de que o povo da Bolívia, 
mobilizado, vai conseguir fazer as mudanças necessá-
rias para garantir igualdade social e um futuro dignº 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
ORADOR
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O SR. PROFESSOR RUY PAULETTI (PSDB – 
RS. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, a constatação de que o re-
crudescimento da inflação já não se limita a gêneros 
alimentícios de primeira necessidade, mas se espa-
lha por diferentes itens pesquisados pelo IBGE, com 
ênfase em serviços, traz de volta um velho dilema – a 
dificuldade de o País crescer sem pressionar o custo 
de vida.

Vejam, Srs. Deputados: a primeira conseqüência 
para os brasileiros é a continuidade das elevações da 
taxa básica de juros, num processo que, infelizmente, 
acaba levando à desaceleração, ao endividamento, à 
inadimplência, portanto com potencial para, no míni-
mo, atenuar a atual fase econômica.

Espero que o Governo Lula, responsável pela 
política monetária, aja com firmeza e sensatez para 
evitar o descontrole dos preços, de preferência com o 
mínimo de prejuízo para a expansão econômica.

Todos os brasileiros viram o Presidente Lula em 
duas oportunidades diferentes manifestar-se sobre o 
fato de, mais de um vez, o crescimento do setor pro-
dutivo ocorrer paralelamente ao do custo de vida.

Vimos também S.Exa. comemorar com seus 
técnicos o aumento de 5,8% do Produto Interno Bruto 
no primeiro trimestre deste ano, mas advertindo que 
o ritmo do crescimento precisava acompanhar o da 
demanda, para evitar o risco da inflação.

No entanto, Sr. Presidente, a realidade é outra: 
com a disseminação das altas além dos alimentos, Ín-
dice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA alcançou 
5,58% no acumulado nos últimos 12 meses. Agora, o 
esforço do Governo Federal terá de ser o de segurar 
o índice oficial em no máximo 6,5%, ou seja, 2 pontos 
percentuais acima da meta fixada pelo Presidente do 
Banco do Central.

A extensão das pressões inflacionárias dos ali-
mentos para os serviços confirma que o combate des-
se risco não pode se restringir às sucessivas altas da 
taxa básica de juros. Se realmente o Governo quiser 
manter o País livre de um descontrole, somente atin-
girá seus objetivos se colocar em prática as reformas 
estruturais.

Sr. Presidente, entre as prioridades mais urgentes 
para garantir o crescimento do País com estabilidade 
estão a reforma tributária, a reforma previdenciária e 
social e a reforma das leis trabalhistas. Mas, acima de 
tudo, o mais importante é que haja uma redução consi-
derável dos gastos públicos, precondição para o setor 
governamental equilibrar um pouco as receitas e des-
pesas, além de manter a confiança nos investidores. 

Neste ano, já aprovamos a criação de mais de 
60 mil cargos, o que é absolutamente inadmissível. É 

inacreditável que isso esteja acontecendo em nosso 
País. É claro que vai haver inflação.

Vimos o fiasco de Doha. Em vez de adotar a polí-
tica inteligente de procurar acordo principalmente com 
os maiores países, o Brasil tentou impor um acordo, e 
sua posição p resultou num verdadeiro fiasco.

Infelizmente, o povo brasileiro não conhece toda 
a realidade. Estamos exportando menos carne bovina, 
menos carne suína, menos frango, enfim, menos ali-
mentos, porque não existe um trabalho de fiscalização 
sanitária competente. Isso daria muito mais resultado 
do que o acordo que o Brasil estava defendendo em 
Doha.

Não cumprimos com o nosso papel. É preciso 
parar de colocar toda a companheirada no Governo, 
porque essa prática vai nos custar muito caro. É preciso 
parar de perdoar as dívida de outros países. É preciso 
parar de dar dinheiro a ONGs. 

O Governo deve se preocupar com a inflação, e 
não é o que está sendo divulgado. A inflação continua 
em alta, e isso vai prejudicar, sem dúvida nenhuma, a 
classe menos favorecida.

Eram as observações que eu gostaria de fazer, 
Sr. Presidente.

Muito obrigado.
O SR. IRAN BARBOSA (PT – SE. Sem revisão 

do orador.) – Bom dia, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Par-
lamentares. Venho a esta tribuna na manhã de hoje 
manifestar meu integral apoio às iniciativas e propostas 
que as centrais sindicais brasileiras estão formulando 
com vistas a garantir a elevação dos rendimentos do 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Nós sabemos que o FGTS, na situação econô-
mica do País, é um instituto fundamental para os tra-
balhadores, porque se constitui em uma reserva que 
é utilizada em momentos críticos.

Nessa correlação de forças em que, na economia, 
o poder empresarial prepondera sobre o poder dos tra-
balhadores, ter o Fundo de Garantia é fundamental. E 
garantir o padrão de correção dos seus rendimentos 
em um patamar elevado é uma proposta que enten-
demos acertada das centrais sindicais.

Sr. Presidente, as centrais sindicais acenam para 
a preocupação de fazer uma elevação sem prejudicar 
os mutuários do Sistema Financeiro de Habitação, 
tendo em vista que as correções do FGTS e dos ín-
dices do Sistema Financeiro de Habitação são feitas 
pela TR. Portanto, a proposta é no sentido de garantir 
a elevação do valor do Fundo de Garantia sem preju-
dicar os mutuários.

Parabenizamos o Ministério do Trabalho e o Go-
verno Federal por terem constituído um grupo de tra-
balho especificamente para analisar a proposta e apre-
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sentar alternativas para garantir a correção do Fundo 
de Garantia dos trabalhadores.

Quero reiterar que, em uma sociedade como a 
nossa – seja para adquirir sua casa própria; seja para 
ter uma garantia no momento em que, por falta de 
estabilidade no emprego, o trabalhador ficar desem-
pregado; seja por outras iniciativas que são cobertas 
com a utilização dos recursos do Fundo de Garantia 
–, é fundamental que tenhamos o depósito dos recur-
sos destinados a esse Fundo e a sua correção feita 
de maneira a preservar seu patamar. Portanto, a pers-
petiva de elevar esses rendimentos, para nós, é vista 
com muita satisfação. 

Nesse sentido, volto a parabenizar as nossas 
centrais sindicais, como também o Governo Federal, 
através do Ministério do Trabalho, pela iniciativa de 
constituir um grupo específico para estudar as alter-
nativas e apresentar, para o conjunto da sociedade, 
as regras que vão, a partir de agora, melhorar os ren-
dimentos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, 
incentivando um dos mecanismos de proteção à classe 
trabalhadora brasileira.

Sr. Presidente, muito obrigado pela oportunida-
de.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – A 
Presidência convoca todos os Parlamentares que se 
encontram em outras dependências da Casa, especial-
mente em seus gabinetes, para que venham ao plená-
rio marcar presença, a fim de que tenhamos quorum 
necessário para instalar a Ordem do Dia.

Mais de 300 Parlamentares encontram-se na 
Casa, mas apenas 204 estiveram no plenário mar-
cando presença.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Com 
a palavra o próximo orador inscrito, o ilustre Deputa-
do Eliene Lima.

O SR. ELIENE LIMA (PP – MT. Pronuncia o se-
guinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, Mato Grosso precisará de R$13,950 bilhões 
para custear a safra 2008/2009. O montante é 33,2% 
maior que os R$10,470 bilhões desembolsados na 
safra passada para custear a produção. 

O crescimento no valor projetado para o plan-
tio agrícola é decorrente da majoração no preço dos 
insumos como fertilizantes e combustíveis que estão 
pesando no bolso dos produtores rurais do Estado 
este anº 

Mesmo que a projeção já tenha sido concluída, 
especialistas consideram que o valor não seja alcan-
çado, já que dois fatores estão emperrando a produção 
estadual: o atraso na renegociação da dívida agrícola 
e as restrições ambientais.

Os números projetados para a próxima safra, que 
começa em menos de 60 dias, são resultado de esti-
mativa de custeio do ano agrícola feita pelo Instituto 
Mato-Grossense de Economia Agrícola – IMEA, da 
Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Gros-
so – FAMATO. 

Estratificando os dados do instituto, os recursos, 
que devem ser liberados por agentes financeiros ofi-
ciais e privados, estão distribuídos para a cultura da 
soja, que deve abocanhar 59,4% do total, com R$8,3 
bilhões; do milho, com R$2,970 bilhões; do algodão, 
com R$2,150 bilhões e do arroz e feijão, respectiva-
mente, com R$400,7 milhões e R$101,6 milhões.

A FAMATO afirma que será difícil os produto-
res conseguirem esta cifra para custear a produção, 
principalmente por causa das restrições impostas por 
medidas provisórias e decretos para os municípios do 
bioma amazônico que têm passivo ambiental e pen-
dência documental das propriedades. 

A entidade acrescenta ainda que os fertilizantes 
praticamente dobraram de preço este ano, em rela-
ção ao ano passado, e que associado a isso houve 
aumento no valor dos combustíveis, principalmente 
o óleo diesel, o que trará reflexos negativos para a 
próxima safra.

Portanto, Sr. Presidente, neste momento em que 
discutimos a Medida Provisória nº 432, que institui 
medidas de estímulo à liquidação ou regularização 
de dívidas originárias de operações de crédito rural e 
de crédito fundiário, faz-se mister abordar esse tema 
aqui na Casa. 

Sr. Presidente, estamos aqui trazendo essa pre-
ocupação. Mato Grosso, como todos sabemos, é a 
grande fronteira agrícola, que tem um grande poten-
cial de expansão, e o item alimento é uma preocupa-
ção mundial. 

Sr. Presidente, passo a abordar outro assunto.
Entra no terceiro dia a Marcha a Roraima, organi-

zada por produtores rurais de Mato Grosso. A caravana, 
que também conta com a participação de produtores 
rurais de outros Estados, entra hoje no Amazonas e 
concluirá o trajeto no Município de Pacaraima, em Ro-
raima, divisa do Brasil com a Venezuela, em protesto 
contra a demarcação contínua de terras na área indí-
gena Raposa Serra do Sol. 

Esse município é um dos que estão na zona de 
ameaça de perder a economia agrícola que o mantém, 
caso o Supremo Tribunal Federal decida pela demarca-
ção de nova extensão de áreas indígenas na região. 

Mato Grosso tem sofrido com esse tipo de movi-
mentação. No Baixo Araguaia, por exemplo, nos Muni-
cípios de Alto Boa Vista e São Félix do Araguaia, em 
Suiá-Missú, embora produtores rurais encontrem-se 
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naquela região há 40, 50 anos, hoje alguns antropó-
logos atestam que ela pertence aos índios, o que cria 
uma dificuldade realmente muito grande. 

Os participantes da caravana saíram de dife-
rentes cidades de Mato Grosso no início da manhã 
de segunda-feira e tiveram o primeiro encontro para 
definir estratégias de manifestação, que será pacífica, 
no mesmo dia, durante um jantar oferecido pelas re-
presentações produtoras de Vilhena, em Roraima, no 
Parque de Exposição da Associação Vilhenense dos 
Agropecuaristas – AVIAGRO. 

Cerca de 90 pessoas, representantes de associa-
ções, sindicatos e entidades do setor produtivo mato-
grossense e rondoniense e governantes de Rondônia 
estiveram presentes. Dentre eles, o Deputado Estadual 
e Vice-Líder do Governo do Estado na Assembléia Le-
gislativa, Luizinho Goebel, do PV – que garantiu apoio 
de 100% ao movimento por parte do Governº 

Ontem, o comboio, que contou com aproxima-
damente 30 veículos, seguiu viagem de Vilhena para 
Porto Velho – divisa de Rondônia com Amazonas. 

Portanto, faço aqui o registro da Marcha a Ro-
raima.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – A 

Presidência quer registrar a presença entre nós do 
Deputado Fabio Porta, do Congresso italiano, eleito 
pela América Latina. S.Exa. está aqui na Câmara dos 
Deputados, na companhia do Deputado Paulo Perei-
ra da Silva, da Força Sindical. Queremos desejar uma 
feliz estada entre nós, Parlamentares. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Con-
cedo a palavra ao ilustre Deputado Pedro Wilson. 

O SR. PEDRO WILSON (PT – GO. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
Deputado Evandro Milhomen, Deputado Flávio Bezerra 
e outros Deputados aqui presentes, Deputado Veloso, 
Deputado Antônio Carlos Biffi, que esteve aqui. Enfim, 
saúdo todos os presentes. 

Sr. Presidente e Deputado Jorginho Maluly, na 
condição de representante da Frente Parlamentar em 
Defesa da Universidade Pública, estivemos ontem reu-
nidos com a Associação Nacional dos Dirigentes das 
Instituições Federais de Ensino Superior – ANDIFES, 
presidida pelo Reitor Amaro Lins, da Universidade Fe-
deral de Pernambuco. 

Estiveram presentes à reunião diversos Reito-
res e Reitoras, além do Secretário Gustavo Balduíno, 
para discutir a universidade pública brasileira, que 
tem ampliado seus horizontes com a política do Pre-
sidente Lula, do Ministro Fernando Haddad. O REUNI 
tem possibilitado a expansão da universidade pública 
do ponto de vista de equipamentos, salas de aula, 

professores, servidores, alunos e novos cursos. É a 
universidade pública brasileira retomando o seu cres-
cimento no Brasil.

Quero saudar, mais uma vez, a luta da universi-
dade pública brasileira, que expressa 90% da pesqui-
sa, da pós-graduação, da produção de tecnologia e 
conhecimento para o desenvolvimento brasileiro.

Sr. Presidente, fizemos várias reflexões sobre a 
necessidade de retomar o projeto da reforma univer-
sitária, que se encontra nesta Casa, e sobre a autono-
mia universitária, tão importante para a construção da 
universidade brasileira, principalmente a pública.

Discutimos também os IFETs e CEFETs que 
estão sendo inaugurados e que, ao lado das universi-
dades públicas, estão se tornando centros de ensino, 
pesquisa, extensão e educação tecnológica.

Os pontos importantes, Sr. Presidente, são a au-
tonomia da universidade e a relação com o Tribunal de 
Contas da União, os projetos de cota, em andamento 
nesta Casa, e também a contrapartida que o Con-
gresso pode oferecer à educação superior no Brasil. 
A universidade brasileira é jovem, mas tão pujante e 
já presente em vários fóruns, em várias plenárias no 
mundo todo. Essa universidade pública expressa a 
conquista da ciência, da tecnologia e o avanço de uma 
educação mais democrática. 

Por isso a nossa saudação à ANDIFES, ao Rei-
tor Amaro Lins, aos Reitores de todas universidades, 
especialmente ao Reitor da Universidade Federal de 
Goiás. Saudação da Frente Parlamentar em Defesa 
da Universidade Pública, com mais de 250 Deputa-
dos e Senadores de diversos partidos. É uma frente 
pluripartidária. 

Quero saudar também o Presidente da Comissão 
de Educação e Cultura, Deputado João Matos, e outros 
Deputados presentes. Desejamos apoiar cada vez mais 
e melhor a universidade pública brasileira.

Um ponto central, Sr. Presidente, ilustre Deputado 
Narcio Rodrigues, liderança não só do Triângulo Mineiro, 
mas de toda Minas Gerais do nosso Governado Aécio 
Neves, é queremos apoiar as universidades, tão pre-
sentes em Minas Gerais, tão presentes em São Paulo, 
tão presentes em todo Brasil. Ressaltamos a importân-
cia da discussão da reforma universitária. A autonomia 
universitária deve surgir como ponto importante para 
o desenvolvimento da educação brasileira. 

Autonomia é o que queremos para que essa 
universidade possa crescer mais, se desenvolver e 
proporcionar a formação da nossa juventude para o 
desenvolvimento sustentável do Brasil.

Por isso, nosso apelo para que esta Casa coloque 
em pauta o Projeto de Lei da Reforma Universitária, 
como também o projeto que cria a Universidade Fede-
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ral da Integração Latino-Americana – UNILA, que vai 
ajudar o Brasil nas relações com a América Latina e 
principalmente com a América do Sul, e o projeto do 
Presidente Lula que cria uma universidade na cidade 
de Redenção, no Ceará, homenageando a primeira 
cidade a fazer a libertação dos escravos, universi-
dade voltada para a integração da comunidade luso-
africana-brasileira.

Minha saudação à universidade púbica brasilei-
ra, à luta pela sua autonomia e ao compromisso deste 
Congresso.

Muito obrigado.
O SR. EVANDRO MILHOMEN (Bloco/PCdoB 

– AP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, venho à tribuna hoje tratar de 2 temas im-
portantes para esta Casa.

Um deles foi mencionado há pouco pelo Depu-
tado Sebastião Bala Rocha: é o caso das mulheres e 
das jovens escalpeladas nos rios do Amazonas. É um 
problema muito sério. Nós o estamos enfrentando há 
alguns anos. Muitas jovens e muitas senhoras sofreram 
escalpelamento fortíssimo, perdendo os cabelos e pele 
do rosto, com grande prejuízo emocional.

Temos solicitado ao Governo Federal e ao Go-
verno do Estado que implantem políticas públicas que 
viabilizem a solução definitiva dos problemas relativos 
às embarcações, que, naturalmente, provocam esses 
acidentes.

Hoje é o Dia Nacional de Prevenção e Combate 
ao Escalpelamento. Na Amazônia, as comunidades 
ribeirinhas têm apenas os rios para usar como ruas. 
E se utilizam das embarcações para o escoamento da 
produção, para o transporte escolar, para tudo. Infeliz-
mente, ainda não temos uma política pública concreta 
destinada a resolver esse problema do escalpelamento 
de mulheres e jovens das comunidades ribeirinhas dos 
Estados do Amapá, Pará e Amazonas, regiões em que 
é grande o número de rios.

Quero associar-me, neste grande dia, às mani-
festações em defesa do combate ao escalpelamento e, 
naturalmente, dizer às mulheres do Amapá que vivem 
nas comunidades ribeirinhas que as defenderemos 
sempre, que participaremos de todos os debates para 
tentar minorar esse problema.

O outro tema, Sr. Presidente, diz respeito à me-
dida provisória que prevê a criação do Ministério da 
Pesca, assunto que a Oposição, naturalmente, aborda 
de forma muito simplória e provocativa.

Este País vive situação privilegiada: a economia 
cresce e há um grande debate internacional sobre a 
produção de alimentos.

Os mares e os rios do País, principalmente os 
da região amazônica, têm potencial enorme de pes-

cados. Precisamos fazer com que isso se transforme 
num grande potencial econômico para o Brasil. Esse 
potencial está à nossa disposição na natureza. Todavia, 
precisamos de aparelhamento. A Secretaria Especial 
de Aqüicultura e Pesca não acompanha, definitiva-
mente, a produção de pescados e a possibilidade de 
transformar o setor.

Esta medida provisória ou projeto de lei resolverá 
definitivamente a questão, e teremos uma estrutura de 
governo apoiando o setor de pesca no País.

Muito obrigado.
O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB – SP. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, quero, nesta oportunidade, denunciar o autorita-
rismo e a desorientação estratégica deste Governo, que, 
no último dia 22 de julho, editou o Decreto nº 6.514, que 
altera a Lei de Crimes Ambientais. Esse decreto veio 
goela abaixo e define uma série de novas infrações e 
sanções administrativas, que, na prática, prejudicam 
e muito, em especial, o produtor rural nacional, e, no 
geral, o agronegócio brasileiro, setor que responde 
por 33% do PIB nacional, 36% das exportações totais 
brasileiras e 37% dos empregos gerados.

Pela sua importância, esse setor deveria ser trata-
do com um pouco mais de consideração pelo Governº 
O decreto estabelece, por exemplo, sanções que vão 
desde a advertência até a apreensão de animais de 
produção, suspensão da venda de produtos, embargos, 
demolição de obras e multas que muitas vezes podem 
ultrapassar o valor do patrimônio do produtor. E mais: 
estabelece a obrigatoriedade de averbação da reserva 
legal em 60 dias, sob pena de multa diária.

Essa questão da reserva legal vem sendo dis-
cutida há anos sem acordo, porque, na verdade, tem 
sido uma discussão muito mais de cunho ideológico 
e os critérios técnicos têm sido pouco considerados. 
E é fácil resolver esse impasse: basta realizar o zone-
amento ecológico e econômico. No entanto, por meio 
de decreto, o Governo quer fazer cumprir uma medida 
de constitucionalidade contestável, sem considerar os 
prejuízos que ela trará principalmente para os peque-
nos e médios produtores rurais e, sobretudo, para a 
produção agropecuária nacional.

Ao averbar a reserva legal, o agricultor está abrin-
do mão de 20% de sua área produtiva. Os efeitos virão 
em cadeia: irá produzir menos, haverá menos renda 
no campo, a produção agropecuária nacional vai ser 
reduzida e os custos de produção podem ser eleva-
dos, com reflexos sobre o custo final dos produtos 
para o consumidor lá na ponta, contribuindo, portan-
to, para o aumento da inflação. A medida vai afetar de 
forma diferente os Estados, dependendo do atual uso 
e ocupação das terras. Nas regiões Sul e Sudeste, a 
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maior parte das propriedades foi aberta, antropizada, 
antes de 1965, não infringindo lei alguma que até en-
tão vigorava. 

Essas áreas encontram-se atualmente em fran-
ca produção. Em São Paulo, por exemplo, Estado que 
tem a maior plataforma agrícola do País, a perda de 
renda somaria 5,6 bilhões de reais, de acordo com a 
Secretaria de Agricultura. E perda de renda significa 
menos dinheiro circulando no interior do Brasil, menos 
empregos sendo criados e menor arrecadação para 
Municípios, Estados e para a União.

Além disso, o produtor rural, que sabe da sua 
responsabilidade na preservação do meio ambiente 
e que não se recusa ao cumprimento da lei, acabará 
abandonando a atividade, porque certamente vai che-
gar à triste conclusão de que é desanimador produzir 
no Brasil, onde o Governo, além de ser omisso nos 
investimentos necessários em infra-estrutura, é mais 
movido por suas paixões e ideologias do que pelo real 
interesse nacional. Só temos a lamentar uma atitude 
como essa da edição desse decreto e tomar providên-
cias para que ele seja suspenso.

Diante disso, apresentamos, junto com demais 
colegas ligados ao setor da produção, projeto de de-
creto legislativo para a sua suspensão.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. JORGINHO MALULY (DEM – SP. Sem revi-

são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
senhoras e senhores, dois assuntos me trazem à tribu-
na hoje: a convocação dos colegas para que venham 
comigo neste pensamento; e uma homenagem. 

A reflexão, Sr. Presidente, é esta: estamos viven-
do hoje, o Brasil e o mundo, no clima das Olimpíadas. 
Sempre que temos folga, vemos televisão. Quem pode 
ter esse tempinho à noite ou na madrugada, ou mes-
mo durante o dia – para quem trabalha à noite –, pro-
cura nos canais televisivos, nos jornais, no rádio e na 
Internet, saber como estão os atletas do Brasil. Só se 
fala, hoje, naquele nadador norte-americano, Michael 
Phelps, que está entrando para a galeria dos heróis 
das Olimpíadas com o maior número de medalhas. 

Sr. Presidente, de acordo com o quadro de me-
dalhas apresentado hoje de manhã, o Brasil está em 
38º lugar, com 3 medalhas de bronze, atrás de países 
pequenos, alguns até menores do que certos Estados 
brasileiros. Por que não temos condições de disputar 
com os 10 melhores países na área esportiva, se temos 
condições de disputar nas áreas de tecnologia, de ex-
portações de carne, de aviões, do açúcar, do petróleo, 
do álcool? Enfim, na área econômica, em qualquer dos 
quesitos, o Brasil está entre os 10 maiores países do 
mundo. Por que não na área esportiva?

Porque precisamos, Sr. Presidente, voltar a valori-
zar a prática do esporte na escola; precisamos valorizar 
a educação física. Todos nós, que somos do interior, 
já vimos a peneira que os times de futebol fazem em 
busca de craques. Por que não estimular a peneira na 
natação, no tênis, no boxe, na ginástica, no atletismo 
e em tantas outras modalidades, para que os nossos 
meninos possam entrar no mundo dos esportes?

As galerias estavam cheias de crianças agora 
há pouco. É uma pena que tenham ido embora. Quem 
sabe não estaria ali o Phelps do Brasil, se obtivesse 
apoio desde pequeno?

Era essa a reflexão que queria fazer. E peço o 
apoio dos colegas a projeto que apresento à Casa. 

O outro assunto: nas décadas de 80 e 90 se vi-
veu a crise do petróleo, como se vive hoje, quando 
o preço do barril não pára de subir. Se hoje o Brasil 
não está tão vulnerável a essa questão do preço dos 
combustíveis, Sr. Presidente; se não depende tanto 
do petróleo importado, sem dúvida alguma 2 fatores 
foram fundamentais: a produção nacional e o PRO-
ÁLCOOL, que fez com que o brasileiro substituísse 
a gasolina. A própria gasolina tem 22% de álcool na 
sua composição.

Faço este comentário porque uma classe foi e é 
fundamental nesse processo de produção de açúcar 
e álcool no Brasil: o cortador de cana-de-açúcar. Ali-
ás, ontem, dia 12, comemorou-se o Dia Nacional do 
Cortador de Cana.

É lamentável que ainda hoje haja pessoas traba-
lhando em regime de escravidão no Brasil. É hora de 
acabarmos com isso.

Quero homenagear esses trabalhadores, os fa-
mosos e populares bóias-frias, que acordam de ma-
drugada, pegam a marmita, trabalham de Sol a Sol, 
machucam e cortam as mãos e as pernas, dedicam-se, 
sofrem, têm problemas na coluna, problemas ortopé-
dicos e musculares e, ainda assim, levam a riqueza 
para a cidade em que moram.

Fui Prefeito de uma pequena cidade em que uma 
das maiores fontes de renda era a safra da cana-de-
açúcar. O salário do cortador era fundamental, tanto 
para ele e sua família quanto para o comércio, as mer-
cearias, os mercadinhos, as lojas de material de cons-
trução, enfim, para toda a atividade comercial.

Por isso, quero que a Casa registre as nossas 
homenagens e a nossa manifestação de respeito a 
essa classe trabalhadora que gera tanta riqueza para 
este País: a dos queridos cortadores de cana.

Faço um registro pessoal. Conheci a melhor cor-
tadora de cana deste País: Pierina. Não tinha homem 
com facão para acompanhar Pierina na roça da ca-
na-de-açúcar. Um abraço, Pierina!
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O SR. ARMANDO ABÍLIO (PTB – PB. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, hoje, pela manhã, 
nós, da bancada do Nordeste, tivemos a oportuni-
dade de ouvir uma prestação de contas do Ministro 
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, nos-
so querido companheiro Patrus Ananias. Durante a 
apresentação, S.Exa. teve a oportunidade de distri-
buir material referente à participação do Ministério 
em cada Estado. 

No Estado da Paraíba, o Ministério investe um 
total de 982 milhões e 80 mil reais anualmente. 

Faço questão de fazer esse registro, Sr. Presi-
dente, porque durante 3 anos e 3 meses tive opor-
tunidade, na condição de Secretário de Ação Social 
e Trabalho do Estado, de trabalhar em parceria com 
aquele Ministério e conseguimos implantar na Para-
íba um dos maiores programas sociais, o Programa 
Leite da Paraíba.

Inclusive, hoje são distribuídos diariamente 120 
mil litros de leite, 105 mil de vaca e 15 mil de cabra. 
Mudou e como mudou o aspecto social do Estado nas 
duas pontas, melhorando o nível nutricional da criança 
até 6 anos, da gestante, da nutriz e dos idosos e, no 
campo, gerando renda e criando postos de trabalho.

Atualmente, apenas para se ter uma idéia do valor 
social e econômico desse programa, temos 25 peque-
nas usinas de leite distribuídas em todas as regiões 
do Estado, o que permite ao pequeno produtor vender 
seu leite a este programa alimentar e social.

O Governo Federal participa com 80% do custo, 
e o Governo Estadual com 20%. Esse programa criou 
uma verdadeira revolução econômica no Estado.

Durante a participação do Ministro, fiz questão 
de levantar um assunto, pois neste período eleitoral 
temos tido a oportunidade de visitar quase todos os 
Municípios. A grande interrogação é: quando subirá o 
preço do leite? O leite de gado custa 70 centavos; o 
de cabra, 1 real. 

O Ministro disse que, em função do Orçamento, 
não poderá haver uma mudança este ano no que diz 
respeito ao preço do leite, mas na peça orçamentária 
para 2009 haverá aumento do Orçamento e, conse-
qüentemente, o Ministério terá condições de aumentar 
o preço na aquisição junto ao pequeno criador.

Era este o registro que gostaria de fazer, Sr. 
Presidente. 

Concluo aplaudindo o Ministro Patrus Ananias 
pela atuação à frente do Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome. 

Obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. LUIZ BASSUMA (PT – BA. Sem revisão 

do orador.) – 

DISCURSO DO SR. DEPUTADO LUIZ 
BASSUMA QUE, ENTREGUE AO ORADOR 
PARA REVISÃO, SERÁ POSTERIORMENTE 
PUBLICADO.

O SR. MANOEL JUNIOR (Bloco/PSB – PB. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, senhores que fazem a TV Câmara, 
telespectadores, tenho a honra de subir a esta tribu-
na para, com muita saudade, registrar que hoje, 13 
de agosto, faz 3 anos que faleceu o nosso querido e 
inesquecível Miguel Arraes de Alencar.

Nascido em 15 de dezembro de 1916, em Araripe, 
Ceará, o Dr. Arraes, esse pernambucano de sangue, 
suor e coração, consolidou a sua trajetória política na 
luta incansável em defesa do sofrido povo nordestino e 
na defesa intransigente da soberania e dos interesses 
nacionais, principalmente da democracia, Deputado 
Virgílio Guimarães.

Foi Prefeito de Recife, Deputado Federal e 3 ve-
zes Governador de Pernambuco, onde implementou 
avançada administração popular que, já em 1964, 
forçou os usineiros e os donos de engenho a esten-
derem o pagamento do salário mínimo aos trabalha-
dores rurais.

Surge, então, o mito Arraes. Adorado como um 
santo por milhares de pernambucanos, Pai Arraia, como 
era conhecido entre os sertanejos, arrastava multidões 
e, dentre outros milagres, tinha o poder de fazer chover 
no sertão nordestino, principalmente a esperança do 
sertanejo, dos pernambucanos e nordestinos.

A sua força moral, o respeito que suscitava de 
seus inimigos políticos, a firmeza em suas posições, 
bem como a sua clareza e a lucidez frente às questões 
econômicas e sociais deste País o colocaram acima 
de partidos e facções, conferindo-lhe reconhecimento 
nacional e internacional.

Assim, Arraes tornou-se um dos grandes líderes 
políticos do Brasil, juntamente com Tancredo Neves, 
Leonel Brizola, Ulysses Guimarães, entre outros.

A história de Miguel Arraes é forte referência para 
a esquerda brasileira, sendo um dos responsáveis pela 
condução de Lula à Presidência da República.

Na condição de Presidente do Partido Socialis-
ta Brasileiro desde 1993, Miguel Arraes de Alencar 
trabalhou intensamente pela consolidação do parti-
do, procurando fazer dele verdadeiro instrumento de 
transformação social e de defesa dos interesses es-
tratégicos do País.

É por isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
integrantes do PSB – que temos orgulho em dizer: Ar-
raes, Guerreiro do Povo Brasileiro!

Senhoras e senhores que fazem esta Casa, não 
apenas os colegas de trabalho, mas também o povo 
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brasileiro, na minha adolescência, ainda muito jovem, 
tive o orgulho, o privilégio, a satisfação, de participar 
do retorno do Dr. Arraes ao Governo do Estado, numa 
memorável campanha política para a sua volta ao Palá-
cio do Campo das Princesas, em Pernambuco, quando 
recomeçou a trajetória bonita e histórica que marcou 
a sua vida de grande líder nacional.

Era esse o registro que gostaria de fazer, Sr. 
Presidente. Peço a V.Exa. que autorize a divulgação 
deste meu pronunciamento nos meios de comunica-
ção desta Casa, para ficar registrada esta data que 
efetivamente nos traz saudade e é importante para 
todo o povo brasileiro.

O SR. ANTÔNIO CARLOS BIFFI (PT – MS. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, trago preocupação presente no meu Estado, 
Mato Grosso do Sul, quanto à demarcação das terras 
indígenas.

A FUNAI baixou algumas portarias no sentido 
de que, efetivamente, se fizesse vistoria das terras 
para que, num momento seguinte, fosse feita a de-
marcação.

No entanto, está-se criando um terrorismo no meu 
Estado, porque, dos 78 Municípios que o compõem, 
26 estão na rota de toda a vistoria.

Os produtores rurais levantam-se, juntamente 
com setores da sociedade civil do meu Estado, no 
sentido de impedir que essas demarcações e visto-
rias sejam feitas.

No meu modo de ver, a FUNAI agiu de forma 
atabalhoada, determinando a vistoria em 26 Municí-
pios, o que totalizam 10,5 milhões de hectares a serem 
vistoriados para que, a partir daí, 3,5 milhões sejam 
demarcados.

São estudos preliminares feitos pelo Governo 
do Estado com os sindicatos rurais e, portanto, uma 
situação muito constrangedora no Estado.

É preciso que os indígenas tenham asseguradas 
suas áreas, porque temos a segunda maior população 
indígena do País. São 60 mil indígenas, confinados em 
pequenas áreas. No entanto, essa medida de fazer vis-
toria em 26 Municípios dos 78 é, sem sobra de dúvida, 
uma declaração de guerra aos produtores rurais.

Estive ontem visitando o Presidente da FUNAI, 
Márcio Meira, com quem conversei sobre a neces-
sidade de aquele órgão fazer um esclarecimento no 
meu Estado a esse respeito, porque os produtores 
rurais, proprietários atualmente, com títulos há mais 
de 100 anos, não podem ficar sem suas terras, como 
também os indígenas não podem ficar confinados 
como estão.

Aguarda-se portanto uma reunião da FUNAI com 
o Governo de Mato Grosso do Sul, com o Governador 

André Puccinelli, para que essa situação seja esclareci-
da. Ontem, o Presidente da FUNAI fez toda uma defesa 
das suas ações no Estado, no entanto é preciso que 
a sociedade sul-mato-grossense tome conhecimento 
do que efetivamente se espera, e não sofra esse ter-
rorismo que está implementado no Estado.

Sr. Presidente, esperamos essa próxima reu-
nião, tão logo seja marcada pelo Governo Federal 
com o Governo do Estado, para que essa situação 
seja esclarecida e possa trazer tranqüilidade não só 
aos proprietários rurais como também à comunidade 
indígena, que espera ansiosamente pela demarcação 
de suas terras a fim de que, efetivamente, possam ter 
políticas sociais como habitação, educação, saúde, 
geração de empregos em suas comunidades, que 
estão aflitas, vítimas da violência, da exploração nos 
grandes centros urbanos.

Era isso, Sr. Presidente. 
Muito obrigado.
O SR. FLÁVIO BEZERRA (Bloco/PMDB – CE. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, venho a esta tribuna chamar a atenção 
de toda a comunidade pesqueira, do setor pesqueiro 
e, em especial, do nosso pescador cearense, para o 
seguinte: hoje circula na nossa imprensa que a Medi-
da Provisória nº 437, de 2008, que cria o Ministério da 
Pesca, foi revogada pelo Presidente Lula.

Ora, não é da vontade do Presidente Lula que o 
Ministério venha abaixo. Ao contrário: que seja finalizada 
a constituição desse Ministério de grande interesse do 
nosso Presidente da República, que sabe o que é so-
frer, o que é penar. Acredito que o Presidente Lula talvez 
nunca tenha ido ao mar numa jangada, numa canoa, 
mas S.Exa. entende como é difícil dormir molhado.

É interessante, senhoras e senhoras, a criação 
desse Ministério, para que seja concentrada toda a 
atividade do setor pesqueiro numa só instituição.

Vou citar o exemplo do meu Ceará: um pescador 
da região de Icapuí se dirige a Fortaleza para resolver 
problemas da sua embarcação. O que acontece? Ele 
se dirige à Colônia de Pescadores, à Capitania dos 
Portos, à SEAP, ao Ministério do Trabalho, o que re-
sulta numa dificuldade enorme. É complicado para o 
cidadão que sai do interior chegar em Fortaleza, uma 
cidade tão grande, e resolver um problema referente 
à pesca em vários endereços.

Quero pedir o apoio da Frente Parlamentar da 
Pesca e Aquicultura para a constituição desse Ministé-
rio, seja por medida provisória, seja por projeto de lei. 
E convoco os seus membros a participarem de uma 
reunião em que será debatido esse assunto, hoje, no 
Espaço Cultural, em frente ao gabinete da Secretaria-
Geral da Mesa, às 16h.
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Agradeço a todos e digo a você, pescador de Ca-
mocim, que o Ministério vai sair, com o nosso apoio, 
por medida provisória ou projeto de lei.

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Agra-

deço a V.Exa.
Durante o discurso do Sr. Flávio Bezerra, o Sr. 

Narcio Rodrigues, 1º Vice-Presidente, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Arlindo China-
glia, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-
cedo a palavra ao Sr. Deputado Lincoln Portela.

O SR. LINCOLN PORTELA (PR – MG. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, demais senhoras e senhores aqui presen-
tes, os que estão acessando a Internet e aqueles que 
sintonizam a Rádio Câmara e a TV Câmara em todo o 
Brasil, especialmente a população do Estado de Minas 
Gerais, a quem tenho o orgulho de aqui representar.

Segundo o Instituto Nacional do Câncer – INCA, 
o número de casos de morte por câncer de pulmão 
entre as mulheres está aumentando. Entre os homens, 
o aumento é de 50%; entre as mulheres, a estimativa 
é de 122%.

Pesquisadores associam o fenômeno a 2 causas: 
o aumento do tabagismo entre jovens do sexo femi-
nino e o envelhecimento das mulheres que passaram 
a fumar nas décadas de 60 e 70, auge do movimento 
feminista e do glamour do cigarro. Estudo em 6 capi-
tais do País mostrou que o tabagismo está crescendo 
entre as jovens. As meninas estão experimentando o 
cigarro mais cedo e fumando regularmente mais que 
os meninos.

Esse quadro é preocupante porque a mulher é 
quem normalmente acompanha os filhos, o desenvol-
vimento educacional. No momento em que se observa 
esse número crescente de mulheres fumantes, esse 
hábito poderá se estender ao âmbito familiar e às es-
colas. O mais grave é que o câncer com maior índice 
de morte entre as mulheres passa a ser o proveniente 
do tabagismo.

Um dos fatores para esse acréscimo do número 
de fumantes-mulheres provém do fato de o Brasil ter o 
sexto cigarro mais barato do mundo. Em virtude disso, 
defendo o aumento das alíquotas do imposto sobre o 
produto. O argumento de que essa medida incentiva-
ria o mercado negro do cigarro contrabandeado não 
procede, pois cabe às autoridades coibir essa prática 
delituosa.

Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, 
demais senhoras e senhores, a luta contra o tabagismo 
não pode esmorecer jamais, pois seus males, físicos e 
financeiros são devastadores. Se muito deve ainda ser 

feito na área da prevenção, não posso deixar, contu-
do, de enaltecer as ações do Ministério da Saúde para 
combater o tabagismo, que tem sido muito importante 
para mudar a imagem do cigarro perante a sociedade. 
O Poder Público vem atuando de forma fantástica, pois 
suas campanhas conscientizam milhares de pessoas 
acerca dos malefícios do cigarro. 

Por outro lado, como diz o ditado popular: Casa 
de ferreiro espeto de pau. Há médicos que lidam dia 
a dia com pacientes acometidos de câncer provocado 
por tabagismo e que, mesmo assim, fumam. Esses, 
espera-se, que não fumem, pelo menos, dentro do 
ambiente hospitalar, que é o mínimo de respeito que 
podem prestar aos seus pacientes.

Muito obrigado.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PR – PE. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, têm razão os analistas atuais da economia 
de Pernambuco quando afirmam que o Porto de Sua-
pe, em Ipojuca, sul do Recife, segue no seu roteiro de 
ser a “âncora de desenvolvimento de Pernambuco e 
do Nordeste”, pelo volume de carga movimentada (6,9 
milhões de toneladas em 2007) e a movimentar cerca 
de 10 milhões de toneladas em futuro bem próximo; 
e, considerado, já em 2007, o melhor porto público do 
Brasil, atrás apenas de Ponta Madeira, no Maranhão, 
e Tubarão, no Espírito Santo. Nenhum porto no Brasil 
tem condições tão boas como o nosso, com uma pro-
fundidade média de 14 metros, que permite o desem-
barque de navios de grande calado; ventos que não 
atrapalham a ancoragem de navios, como em outros 
portos da região; a maior área de retroporto de todo o 
País, que permite a instalação de empresas que ne-
cessitem de grande área para seu desenvolvimento; 
e, proximidade com a África e a Europa, que colocam 
Suape com destaque no setor.

O entorno de Suape, com mais de 70 empre-
sas, apresenta-se como um distrito industrial dinâmi-
co, abrangendo desde empresas de petróleo e gás 
(Refinaria Abreu e Lima, em construção), passando 
por indústrias têxteis, o estaleiro naval para navios de 
alta tonelagem e potência, o Estaleiro Atlântico Sul, o 
pólo PET – poliéster, o pólo petroquímico, o moinho 
da Bunge e mais dezenas de empresas que estão 
sendo instaladas.

Vejo, com alegria, que o sonho do dominicano 
padre Lebret começa a concretizar-se: a refinaria, que 
ele modestamente previa com capacidade de refino 
de 50 mil barris diários, e as indústrias-satélites, que 
se multiplicariam pelos Municípios do Cabo de Santo 
Agostinho, Ipojuca, Escada, Jaboatão dos Guararapes, 
Moreno, entre outros. A sua capacidade atual previs-
ta de 200 mil barris de refino/dia poderá ser ampliada 
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para atender a demanda de Pernambuco e de toda a 
região nordestina.

O Complexo Portuário-Industrial de Suape e os 
projetos estruturadores contam com investimentos de 
mais de R$10,7 bilhões, incluindo a 

Refinaria, a Petroquímica Suape, a CITEPE e o 
estaleiro, sem levar em consideração a nova siderúr-
gica da CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, que 
está em adiantados estudos, com investimentos esti-
mados em cerca de 6 bilhões de dólares.

Tenho certeza de que esses investimentos trarão 
mais empregos e renda para o meu Estado, paralela-
mente à implementação de programas de qualificação 
de mão-de-obra aos níveis médio, técnico-profissional 
e superior, trazendo pessoal qualificado para os Mu-
nicípios que serão beneficiados pelos investimentos. 
A instalação de um CEFET em Ipojuca, em fase de 
inauguração, deverá profissionalizar milhares de jo-
vens de nível médio e tecnólogos compatíveis com o 
mercado de trabalho. As empresas têm de se preocu-
par com a sua reciclagem e, para isso, usar os recur-
sos do sistema S, que, em boa hora, os Ministros da 
Educação, Fernando Haddad, e do Trabalho, Carlos 
Lupi, querem reestruturar, em função das demandas 
regionais de mão-de-obra. O Governador Eduardo 
Campos não tem se descuidado com o assunto. Ao 
contrário, tem dedicado merecida atenção para corrigir 
o tempo perdido.

Muito obrigado.
O SR. NELSON BORNIER (Bloco/PMDB – RJ. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, registro, com justo orgulho, que o 
Dia do Psicólogo será comemorado neste mês de 
agosto.

Os psicólogos e as comunidades têm muito a 
comemorar no seu dia, face aos avanços da Psicolo-
gia brasileira e ao seu crescente compromisso social. 
Essas mudanças, às vezes não visíveis, são de suma 
importância para a população brasileira.

No ano de 1989, de uma reunião de conselhos e 
diversas entidades da Psicologia nasceu a convicção da 
necessidade de fazer grandes investimentos no setor. 
Diferentemente de outras categorias profissionais, a 
Psicologia passou a definir as suas diretrizes políticas 
e democráticas em grandes congressos nacionais, com 
delegados eleitos em congressos regionais. 

Quatro grandes congressos foram realizados 
trienalmente; o último aqui na Capital do Brasil. Nes-
ses congressos foram aprovadas linhas políticas e as 
metas que definem a política nacional integrada para 
a Psicologia. Esse processo funciona hoje de modo 
análogo ao da relação entre um órgão legislativo e 
um órgão executivo: por um processo de consulta e 

deliberação democrática, do qual todos os psicólogos 
são convocados a participar.

Sei que não são poucos os grandes problemas 
enfrentados pelos psicólogos para melhorar as condi-
ções de vida do povo brasileiro. Orientando crianças, 
jovens, adultos e até a família inteira, esses profissio-
nais estão sempre com a mente voltada para o bem-
estar da sociedade, procurando orientá-los da melhor 
maneira possível encontrada dentro da Psicologia.

São muitos anos de lutas incansáveis na busca 
de soluções satisfatórias dentro da Psicologia, em prol 
da sociedade. Mas, graças a esses esforços, está sen-
do alcançado o objetivo maior. 

Faço o registro, Sr. Presidente, e me congratulo 
com todos os psicólogos brasileiros pela auspiciosa 
comemoração do Dia do Psicólogo.

Era o que tinha a dizer.
O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB – SP. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, é incrível e lamentável, mas é fato ine-
gável: quase 40 anos após a transformação do Depar-
tamento dos Correios e Telégrafos – DCT, em empresa 
pública, sob a denominação de Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos – ECT, por meio do Decreto-Lei 
nº 509, de 20 de março de 1969, ainda existem pen-
dências relativas a essa mudança.

A principal delas teve início com a edição da Lei 
nº 6.184, de 11 de dezembro de 1974, que autorizou 
a integração de ocupantes de cargo efetivo no serviço 
público a quadros de empresas públicas regidos pela 
legislação trabalhista.

Embora se tratasse formalmente de uma opção, 
os funcionários alcançados pela norma legal sentiram-
se compelidos a acatá-la, na medida em que se afigu-
rava desvantajosa a situação dos que pretendessem 
permanecer sob o regime estatutário, inclusive com 
a migração para Quadro Suplementar de Pessoal e 
mudança de lotação.

O reconhecimento do caráter praticamente com-
pulsório da mudança de regime de trabalho preconizada 
pela Lei nº 6.184, de 1974, com a conseqüente perda, 
por parte de um contingente expressivo de servidores 
oriundos do DCT, do direito à aposentadoria própria 
do regime estatutário, levou à edição da Lei nº 8.529, 
de 14 de dezembro de 1992, que dispôs sobre a com-
plementação da aposentadoria do pessoal do extinto 
Departamento de Correios e Telégrafos.

Tal complementação teria seu valor fixado em 
montante igual à diferença entre a remuneração do 
pessoal em atividade na ECT e o valor da aposenta-
doria paga pelo Instituto Nacional do Seguro Social 
– INSS. 
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Entretanto, em virtude do disposto no art. 1º e no 
art. 4º dessa norma legal, o direito à complementação 
alcançou apenas os empregados da ECT originários 
do extinto DCT, integrados até 31 de dezembro de 
1976, com base na Lei nº 6.184, de 1974, cindindo os 
trabalhadores mais antigos da ECT em 2 grupos no 
que concerne ao direito à complementação de apo-
sentadoria.

Através do Projeto de Lei nº 1.745, de 1999, pre-
tendeu o Deputado Paulo de Almeida eliminar a inex-
plicável discriminação assim imposta para a percep-
ção da complementação de aposentadoria, de forma a 
estendê-la a todos os empregados da ECT admitidos 
até a data de 31 de dezembro de 1976.

O Projeto de Lei nº 1.745, de 1999, foi aprovado 
na Câmara dos Deputados e remetido ao Senado Fe-
deral em 15 de março de 2002, onde tramitou como 
PLC nº 6, de 2002. A proposição veio a ser aprovada 
também na Casa revisora, em sessão de 9 de maio de 
2002, sendo em seguida encaminhado ao Presidente 
da República para sanção.

Ocorre porém que o Presidente optou por vetar 
integralmente o projeto, apoiando-se na falsa premis-
sa, levantada por seus auxiliares, de que a proposição 
estenderia o benefício a todos os empregados da ECT, 
ensejando pleitos similares de empregados de outras 
empresas estatais.

De fato e de verdade, é bom que se diga, o 
projeto vetado não beneficia qualquer emprega-
do da ECT admitido de 1977 em diante, mas tão-
somente extingue a discriminação entre os que já 
pertenciam aos quadros da empresa antes daquela 
data, em função do regime jurídico pelo qual foram 
admitidos.

Assim como o veto é da competência do Presi-
dente da República, é prerrogativa constitucional do 
Congresso Nacional deliberar sobre a manutenção 
desse veto. Esse é o motivo que me traz hoje a esta 
tribuna. Quero pedir atenção aos senhores Líderes e 
a todos os Parlamentares para a injustificável segre-
gação decorrente da Lei nº 8.529, de 1992, e para 
a insensatez do veto presidencial ao projeto que a 
corrigia. 

Julgo ser possível colocar em pauta, ainda na 
presente Sessão Legislativa, a apreciação desse 
veto pelo Congresso Nacional e entendo que rejei-
tá-lo é a forma mais eficaz de reparar uma injustiça 
histórica cometida contra um grupo de funcionários 
da ECT e alavancar o processo de consolidação de-
mocrática deste País, para o que peço o apoio dos 
nobres pares.

Agradeço a todos a atenção.

O SR. MARCELO SERAFIM (Bloco/PSB – AM. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, povo do Estado do Amazonas, hoje 
faz 3 que um dos maiores líderes do socialismo brasi-
leiro partiu. Falo de Miguel Arraes de Alencar, homem 
guerreiro e generoso, exímio lutador das causas em 
favor do povo brasileiro.

Miguel Arraes foi o último representante de uma 
geração que marcou a história recente do Brasil. O Dr. 
Arraes é da mesma extirpe de Tancredo Neves, Leonel 
Brizola e Ulysses Guimarães.

Sr. Presidente, ex-Governador de Pernambuco 
por 3 mandatos, Presidente Nacional do Partido So-
cialista Brasileiro (PSB) de 1993 a 2005 e Deputado 
Federal – também por 3 mandatos –, Arraes foi forte 
referência para a esquerda brasileira, sendo também 
um dos articuladores do apoio do PSB à campanha 
presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva, em 2002.

Miguel Arraes, Sras. e Srs. Deputados, nasceu 
em 15 de dezembro de 1916, em Araripe, no sertão 
do Ceará. Mas Arraes teve forte atuação na política 
pernambucana. Foi para o Rio de Janeiro estudar 
Direito em 1932. Iniciou a sua vida pública em 1947, 
indicado por Barbosa Lima Sobrinho – ex-Presidente 
do Instituto do Açúcar e do Álcool – para a Chefia da 
Secretaria da Fazenda pernambucana.

Caros colegas Parlamentares, o Dr. Arraes elegeu-
se Governador em 1962, com 47,98% dos votos, pelo 
Partido Social Trabalhista (PST), apoiado pelo Partido 
Comunista Brasileiro (PCB) e por setores do Partido 
Social Democrático (PSD), derrotando João Cleofas 
(UDN) – representante das oligarquias canavieiras de 
Pernambuco. Com o golpe militar de 1964, tropas do IV 
Exército cercaram o Palácio do Campo das Princesas, 
que hoje é a sede do Governo Estadual.

Foi-lhe proposto, Sr. Presidente, que renuncias-
se ao cargo para evitar a prisão, o que prontamente 
recusou para, em suas palavras, “não trair a vontade 
dos que o elegeram”. Em conseqüência dessa afronta, 
foi preso na tarde do dia 1º de abril. Deposto, foi en-
caminhado para as prisões da Companhia da Guarda 
e do Corpo de Bombeiros, no Recife, e da Fortaleza 
de Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Libertado em 25 de 
maio de 1965, exilou-se na Argélia.

Sr. Presidente, concedido o habeas corpus, Ar-
raes foi orientado por seu advogado, Sobral Pinto, a 
exilar-se sob pena de voltar a ser preso pela ditadura. 
Após recusa da França em recebê-lo, Arraes cogitou 
pedir asilo ao Chile – naquele país, entretanto, houve 
pouco tempo depois o golpe militar de Pinochet. Sem 
escolha, Sras. e Srs. Deputados, Arraes tomou a Argélia 
como destinº Parecia até proposital, pois a Argélia tinha 
problemas sociais parecidos com os do Brasil.
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A história conta, Sr. Presidente, que durante o 
exílio foi condenado à revelia, no dia 2 de março de 
1967, pelo Conselho Pernambucano de Justiça da 7ª 
Região Militar. A pena, de 23 anos de prisão, foi pelo 
crime de “subversão”.

Em 1979, Miguel Arraes volta ao Brasil e à política. 
Elegeu-se Deputado Federal em 1982, pelo PMDB. Em 
1986 venceu as eleições para Governador de Pernam-
buco, ainda pelo PMDB. Seu Governo foi caracteriza-
do por programas voltados para o pequeno agricultor, 
como o Vaca na Corda, que financiava a compra de 
uma vaca, e o Chapéu de Palha, que empregava ca-
navieiros, no período de entressafra, na construção de 
pequenas obras públicas.

Outro ponto central do seu Governo, Sr. Presi-
dente, foi a eletrificação rural. Esse trabalho serviu de 
referência para a implantação, décadas depois, do 
Programa Luz para Todos, pelo Governo Federal. Ele 
também apoiou sindicatos, associações comunitárias 
e ligas camponesas, transformando-se em um mito 
para os populares, que o chamavam carinhosamente 
de “Dotô Arrai” e “Pai Arraia”.

Sras. e Srs. Deputados, em 1990, Arraes filia-se 
ao Partido Socialista Brasileiro. É eleito mais uma vez 
Governador, em 1994, aos 78 anos de idade. Em 2002, 
com 86 anos de idade, vence a sua última eleição, 
elegendo-se o quarto Deputado Federal mais votado 
do Estado de Pernambuco.

Neste seu último mandato de Deputado Federal 
fez parte da base aliada do Governo do Presidente 
Lula, sendo responsável pela indicação de Ministros 
que iam ocupar o Ministério da Ciência e Tecnologia 
na primeira gestão de Lula, destacando-se na função 
seu neto e herdeiro político Eduardo Campos, atual 
Governador de Pernambuco.

Essa é uma pequena parte da história de vida 
desse homem que deixou, entre outras coisas, um le-
gado enorme. Seus ensinamentos povoam a cabeça 
e as ações de todos os jovens que têm no socialismo 
um ideal.

Miguel Arraes foi um gigante, um homem para 
ser lembrado em todos os tempos. Ele partiu para o 
outro plano, mas deixou sua história, seus feitos, seu 
trabalho. Miguel Arraes se tornou um mito da política 
brasileira e um ídolo da esquerda política.

Sr. Presidente, não poderia deixar de vir hoje a 
esta tribuna para fazer esta homenagem póstuma a 
Dr. Arraes. Envio o meu abraço fraterno aos compa-
nheiros socialistas e também aos familiares do grande 
político Miguel Arraes.

Eram essas as minhas palavras.
Muito obrigado.

VI – ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DE-
PUTADOS:

RORAIMA

Angela Portela PT 
Edio Lopes PMDB PmdbPtc
Neudo Campos PP 
Total de Roraima 3

AMAPÁ

Evandro Milhomen PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Janete Capiberibe PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Jurandil Juarez PMDB PmdbPtc
Lucenira Pimentel PR 
Sebastião Bala Rocha PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Amapá: 5

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB PmdbPtc
Beto Faro PT 
Elcione Barbalho PMDB PmdbPtc
Gerson Peres PP 
Lira Maia DEM 
Lúcio Vale PR 
Zé Geraldo PT 
Zenaldo Coutinho PSDB 
Total de Pará: 8

AMAZONAS

Marcelo Serafim PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Rebecca Garcia PP 
Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Amazonas: 3

RONDÔNIA

Eduardo Valverde PT 
Ernandes Amorim PTB 
Lindomar Garçon PV 
Marinha Raupp PMDB PmdbPtc
Moreira Mendes PPS 
Total de Rondônia: 5

ACRE

Fernando Melo PT 
Flaviano Melo PMDB PmdbPtc
Gladson Cameli PP 
Nilson Mourão PT 
Total de Acre: 4

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB 
João Oliveira DEM 
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Laurez Moreira PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Moises Avelino PMDB PmdbPtc
Vicentinho Alves PR 
Total de Tocantins: 5

MARANHÃO

Cleber Verde PRB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Domingos Dutra PT 
Julião Amin PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Pinto Itamaraty PSDB 
Sarney Filho PV 
Waldir Maranhão PP 
Total de Maranhão: 6

CEARÁ

Arnon Bezerra PTB 
Chico Lopes PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Eugênio Rabelo PP 
Flávio Bezerra PMDB PmdbPtc
José Airton Cirilo PT 
José Guimarães PT 
José Linhares PP 
Mauro Benevides PMDB PmdbPtc
Paulo Henrique Lustosa PMDB PmdbPtc
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Total de Ceará: 10

PIAUÍ

Átila Lira PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Ciro Nogueira PP 
Júlio Cesar DEM 
Marcelo Castro PMDB PmdbPtc
Nazareno Fonteles PT 
Total de Piauí: 5

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado DEM 
Sandra Rosado PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Rio Grande do Norte: 2

PARAÍBA

Armando Abílio PTB 
Luiz Couto PT 
Manoel Junior PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Vital do Rêgo Filho PMDB PmdbPtc
Wellington Roberto PR 
Wilson Braga PMDB PmdbPtc
Wilson Santiago PMDB PmdbPtc
Total de Paraíba: 7

PERNAMBUCO

Ana Arraes PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Bruno Araújo PSDB 

Carlos Eduardo Cadoca PSC 
Edgar Moury PMDB PmdbPtc
Fernando Coelho Filho PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Inocêncio Oliveira PR 
José Chaves PTB 
José Mendonça Bezerra DEM 
Maurício Rands PT 
Pedro Eugênio PT 
Raul Henry PMDB PmdbPtc
Roberto Magalhães DEM 
Total de Pernambuco: 12

ALAGOAS

Carlos Alberto Canuto PMDB PmdbPtc
Joaquim Beltrão PMDB PmdbPtc
Maurício Quintella Lessa PR 
Total de Alagoas: 3

SERGIPE

Iran Barbosa PT 
José Carlos Machado DEM 
Laercio Oliveira PSDB 
Valadares Filho PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Sergipe: 4

BAHIA

Colbert Martins PMDB PmdbPtc
Daniel Almeida PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Edigar Mão Branca PV 
Edson Duarte PV 
Fábio Souto DEM 
Félix Mendonça DEM 
Guilherme Menezes PT 
João Almeida PSDB 
João Leão PP 
Jorge Khoury DEM 
José Carlos Aleluia DEM 
Jutahy Junior PSDB 
Lídice da Mata PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Luiz Alberto PT 
Luiz Bassuma PT 
Márcio Marinho PR 
Marcos Medrado PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Mário Negromonte PP 
Paulo Magalhães DEM 
Sérgio Brito PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Tonha Magalhães PR 
Veloso PMDB PmdbPtc
Walter Pinheiro PT 
Zezéu Ribeiro PT 
Total de Bahia: 24
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MINAS GERAIS

Alexandre Silveira PPS 
Aracely de Paula PR 
Bilac Pinto PR 
Bonifácio de Andrada PSDB 
Carlos Melles DEM 
Carlos Willian PTC PmdbPtc
Ciro Pedrosa PV 
Edmar Moreira DEM 
Eduardo Barbosa PSDB 
Elismar Prado PT 
George Hilton PP 
Gilmar Machado PT 
Jô Moraes PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
João Bittar DEM 
João Magalhães PMDB PmdbPtc
José Fernando Aparecido de Oliveira PV 
José Santana de Vasconcellos PR 
Juvenil PRTB 
Lael Varella DEM 
Lincoln Portela PR 
Luiz Fernando Faria PP 
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Marcos Montes DEM 
Maria do Carmo Lara PT 
Mário de Oliveira PSC 
Mário Heringer PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Miguel Martini PHS 
Narcio Rodrigues PSDB 
Odair Cunha PT 
Reginaldo Lopes PT 
Virgílio Guimarães PT 
Vitor Penido DEM 
Total de Minas Gerais: 32

ESPÍRITO SANTO

Camilo Cola PMDB PmdbPtc
Iriny Lopes PT 
Jurandy Loureiro PSC 
Lelo Coimbra PMDB PmdbPtc
Luiz Paulo Vellozo Lucas PSDB 
Manato PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Sueli Vidigal PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Espírito Santo: 7

RIO DE JANEIRO

Andreia Zito PSDB 
Antonio Carlos Biscaia PT 
Ayrton Xerez DEM 
Brizola Neto PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Chico Alencar PSOL 
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
Filipe Pereira PSC 
Geraldo Pudim PMDB PmdbPtc
Hugo Leal PSC 
Jair Bolsonaro PP 
Luiz Sérgio PT 
Marcelo Itagiba PMDB PmdbPtc
Miro Teixeira PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Nelson Bornier PMDB PmdbPtc
Pastor Manoel Ferreira PTB 
Silvio Lopes PSDB 
Simão Sessim PP 
Solange Almeida PMDB PmdbPtc
Total de Rio de Janeiro: 26

SÃO PAULO

Antonio Bulhões PMDB PmdbPtc
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Antonio Carlos Pannunzio PSDB 
Antonio Palocci PT 
Arlindo Chinaglia PT 
Arnaldo Faria de Sá PTB 
Arnaldo Madeira PSDB 
Beto Mansur PP 
Cândido Vaccarezza PT 
Devanir Ribeiro PT 
Dr. Pinotti DEM 
Dr. Talmir PV 
Dr. Ubiali PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Duarte Nogueira PSDB 
Emanuel Fernandes PSDB 
Fernando Chucre PSDB 
Francisco Rossi PMDB PmdbPtc
Frank Aguiar PTB 
Guilherme Campos DEM 
Ivan Valente PSOL 
Janete Rocha Pietá PT 
Jilmar Tatto PT 
João Dado PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Jorge Tadeu Mudalen DEM 
Jorginho Maluly DEM 
José Aníbal PSDB 
José Genoíno PT 
José Paulo Tóffano PV 
Julio Semeghini PSDB 
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Lobbe Neto PSDB 
Luiza Erundina PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Milton Monti PR 
Paulo Pereira da Silva PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Paulo Teixeira PT 
Regis de Oliveira PSC 
Renato Amary PSDB 
Roberto Santiago PV 
Silvinho Peccioli DEM 
Vanderlei Macris PSDB 
Walter Ihoshi DEM 
Total de São Paulo: 40

MATO GROSSO

Eliene Lima PP 
Thelma de Oliveira PSDB 
Valtenir Pereira PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Mato Grosso: 3

DISTRITO FEDERAL

Jofran Frejat PR 
Osório Adriano DEM 
Rodrigo Rollemberg PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Distrito Federal: 3

GOIÁS

Chico Abreu PR 
João Campos PSDB 
Leandro Vilela 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 
Tatico PTB 
Total de Goiás: 11

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Antonio Cruz PP 
Geraldo Resende PMDB PmdbPtc
Nelson Trad PMDB PmdbPtc
Vander Loubet PT 
Waldemir Moka PMDB PmdbPtc
Total de Mato Grosso do Sul: 6

PARANÁ

Affonso Camargo PSDB 
Alceni Guerra DEM 
Alex Canziani PTB 
Andre Vargas PT 

Assis do Couto PT 
Barbosa Neto PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Cezar Silvestri PPS 
Chico da Princesa PR 
Dilceu Sperafico PP 
Eduardo Sciarra DEM 
Giacobo PR 
Gustavo Fruet PSDB 
Luiz Carlos Hauly PSDB 
Luiz Carlos Setim DEM 
Moacir Micheletto PMDB PmdbPtc
Nelson Meurer PP 
Odílio Balbinotti PMDB PmdbPtc
Ratinho Junior PSC 
Ricardo Barros PP 
Rodrigo Rocha Loures PMDB PmdbPtc
Total de Paraná: 20

SANTA CATARINA

Angela Amin PP 
Carlito Merss PT 
Celso Maldaner PMDB PmdbPtc
Décio Lima PT 
Edinho Bez PMDB PmdbPtc
João Pizzolatti PP 
Nelson Goetten PR 
Valdir Colatto PMDB PmdbPtc
Zonta PP 
Total de Santa Catarina: 9

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT 
Beto Albuquerque PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Darcísio Perondi PMDB PmdbPtc
Eliseu Padilha PMDB PmdbPtc
Germano Bonow DEM 
Henrique Fontana PT 
José Otávio Germano PP 
Luiz Carlos Busato PTB 
Marco Maia PT 
Maria do Rosário PT 
Mendes Ribeiro Filho PMDB PmdbPtc
Onyx Lorenzoni DEM 
Paulo Pimenta PT 
Paulo Roberto PTB 
Pepe Vargas PT 
Professor Ruy Pauletti PSDB 
Renato Molling PP 
Tarcísio Zimmermann PT 
Vieira da Cunha PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Rio Grande do Sul: 19
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O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – A lista 
de presença registra o comparecimento de 282 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. 

PROJETO DE LEI Nº 1.650-C, DE 2007 
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Emen-
da do Senado Federal ao Projeto de Lei nº 
1.650-C, de 2007, que dispõe sobre a apu-
ração do imposto de renda na fonte inci-
dente sobre rendimentos de prestação de 
serviços de transporte rodoviário interna-
cional de carga, auferidos por transporta-
dor autônomo pessoa física, residente na 
República do Paraguai, considerado como 
sociedade unipessoal nesse país. Pendente 
de pareceres das Comissões: de Finanças 
e Tributação; e de Constituição e Justiça e 
de Cidadania.

SOBRESTA A PAUTA EM: 14-7-08 (11º 
DIA)

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Quero 
informar ao Plenário, primeiro, que terminamos agora 
uma reunião do Colégio de Líderes e produzimos, final-
mente, um acordo, que vai ter repercussão principalmen-
te nas matérias que foram acordadas. São 20 matérias 
que vão entrar hoje, por acordo dos Líderes, na pauta 
– extrapauta. Não coloquei ontem porque ainda não 
havia ocorrido a conclusão do acordo. Portanto, have-
rá, ao que tudo indica, uma seqüência de votações de 
matérias relevantes escolhidas pelo Colégio de Líderes, 
é claro, com a coordenação da Presidência.

Segundo, também estabelecemos que é um com-
promisso da Câmara dos Deputados votar essas ma-
térias. Deverá haver momentos de concentração e, no 
caso, cada Líder vai dialogar com sua bancada. O fato 
é que a Câmara, a exemplo do Senado, vai funcionar 
o período todo, e bem.

Terceiro, até para que algum colega não estranhe, 
eu vou me ausentar na parte da tarde do plenário. É 
óbvio que a Mesa é composta exatamente para que 
haja um revezamento, e para que não haja especulação, 
vou dizer de pronto: vou assistir à defesa da tese de 
doutorado do meu filho. Para que não haja exploração 
indevida, já estou dizendo aqui claramente.

Exceto esse aspecto pessoal, no mais, acho que 
foi uma manhã extremamente produtiva, conseqüência 

de várias tensões em plenário e também no Colégio 
de Líderes. 

Com referência à tensão em plenário, ontem 
alguns Parlamentares, com razão, ficaram um tanto 
arrepiados porque tive que imprimir aqui uma dada ve-
locidade. Vou explicar o motivo. Se terminássemos a ex-
traordinária após as 14h, todos os Deputados inscritos 
no Pequeno e no Grande Expedientes perderiam a vez. 
Está presente o Deputado Manato, a quem agradeço – 
e todos os Parlamentares deveriam fazer o mesmo –, 
que, ao perceber que eu estava dando um ritmo forte, 
disse-me: “Olhe, os Deputados estão se ressentindo, 
tome cuidado”. Expliquei a ele. Quero agradecer aos 
Parlamentares que abriram mão da palavra, aos Lí-
deres que não falaram, aos Líderes que não encami-
nharam, porque, com isso – é isso que quero explicar 
–, às vezes, um minuto para o Parlamentar que está 
na tribuna não irá acrescentar muito, mas um minuto 
somado a outros “um minuto” pode resultar na impos-
sibilidade de 10, 15, 20 Parlamentares falarem. Foi o 
que ocorreu ontem.

Estou dizendo isso porque, quando, no exercício 
da Presidência, um membro da Mesa fala que “não 
pode fazer isso agora”, “não pode fazer aquilo”, não é 
para ser chato, mas porque temos o dever de atender 
ao interesse coletivo. Certo?

Mas, felizmente, acabamos produzindo um acor-
do e, mesmo tendo encerrada a sessão às 14h03min 
– por acordo –, convocamos sessão ordinária.

Por que isso ocorreu? Ninguém tem o dever de 
saber, mas agora vou abrir o jogo: meu temor era que 
o quorum chegasse a 257 Deputados – e me perdoe 
a Oposição – porque, em havendo 257 Deputados, 
teríamos que votar o requerimento que propunha re-
tirada de pauta.

Estou falando aqui francamente. Mas, digamos, 
quando há obstrução, é dever de quem está no coman-
do dos trabalhos acelerá-los. E eu não escondo nada. 
Aqui é tudo muito transparente, porém democrático, 
de acordo com as regras.

É essa a explicação.
Quero passar a Presidência dos trabalhos ao nos-

so 1º Vice-Presidente, Deputado Narcio Rodrigues, e 
agradecer a todos os Líderes a compreensão, a cola-
boração, o empenho e a competência, os quais, natu-
ralmente, representaram todas as bancadas.

Até breve! (Palmas.)

O Sr. Arlindo Chinaglia, Presidente, deixa 
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Narcio Rodrigues, 1º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Item 
1.
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PROJETO DE LEI Nº 1.650-C, DE 2007 
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Emen-
da do Senado Federal ao Projeto de Lei nº 
1.650-C, de 2007, que dispõe sobre a apura-
ção do Imposto de Renda na fonte incidente 
sobre rendimentos de prestação de serviços 
de transporte rodoviário internacional de 
carga auferidos por transportador autôno-
mo pessoa física, residente na República do 
Paraguai, considerado como sociedade uni-
pessoal nesse país. Pendente de pareceres 
das Comissões: de Finanças e Tributação; de 
Constituição e Justiça e de Cidadania.

SOBRESTA A PAUTA EM: 14-7-08 (11º 
DIA)

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Con-
cedo a palavra, para oferecer parecer à Emenda do Se-
nado Federal, pela Comissão de Finanças e Tributação, 
ao Sr. Deputado Tarcísio Zimmermann. (Pausa.)

Solicito à Mesa que faça contato com o Deputa-
do Tarcísio Zimmermann, para que S.Exa. possa vir a 
plenário proferir o parecer. (Pausa.)

O SR. JOSÉ GENOÍNO – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, as Comissões 
Permanentes estão funcionando, apesar de estarmos 
em votação no plenário.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – A 
Presidência determina o encerramento das atividades 
nas Comissões. Todas as decisões tomadas, a partir 
deste momento em que instalamos a Ordem do Dia, 
não terão qualquer valor.

Portanto, a Presidência solicita a todas as Co-
missões que encerrem suas atividades, pois estamos 
em processo de votação. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Con-
cedo a palavra, para oferecer parecer à Emenda do 
Senado Federal, pela Comissão de Finanças e Tribu-
tação, ao Sr. Deputado Tarcísio Zimmermann.

O SR. TARCÍSIO ZIMMERMANN (PT – RS. Para 
emitir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Parlamentares, vou oferecer parecer sobre 
a emenda do Senado ao Projeto de Lei nº 1.650-C, de 
2007, que “dispõe sobre a apuração do imposto de ren-
da na fonte incidente sobre rendimentos de prestação 
de serviços de transporte rodoviário internacional de 
carga, auferidos por transportador autônomo pessoa 

física, residente na República do Paraguai, considerado 
como sociedade unipessoal nesse País”.

Vou direto ao voto do Relator, Sr. Presidente. 
Voto do Relator.
Há, de fato, considerável defasagem entre a tabela 

inserida no texto original do projeto e as atuais faixas 
de incidência do imposto sobre a renda. Se a alteração 
do Senado não for acolhida nesta Câmara, serão es-
tabelecidas faixas de renda distintas para a cobrança 
do mesmo tributo, resultado que não se compatibiliza 
com o bom senso ou com a necessidade de se esta-
belecer tratamento uniforme entre os contribuintes de 
mesma situação.

Diante do exposto, vota-se pela aprovação inte-
gral da emenda sugerida pela Câmara Alta.

É o nosso parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – 

Concedo a palavra, para oferecer parecer à Emen-
da do Senado Federal, pela Comissão de Consti-
tuição e Justiça e de Cidadania, ao Sr. Deputado 
Tadeu Filippelli.

O SR. TADEU FILIPPELLI (Bloco/PMDB – DF. 
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, apresento pare-
cer sobre o PLC nº 71, de 2008, o qual, na origem, é 
o Projeto de Lei nº 1.650, de 2007, de autoria do Pre-
sidente da República, dispondo acerca da incidência 
do Imposto de Renda sobre os rendimentos auferidos 
por transportadores autônomos residentes na Repú-
blica do Paraguai.

O projeto, contudo, necessitou de correção no que 
se refere à aplicação da tabela progressiva mensal do 
Imposto de Renda. Isso porque os valores constantes 
do § 1º do art. 1º estão desatualizados e referem-se 
ao ano-calendário de 2007. Trata-se, no caso, do art. 
1º da Lei nº 11.482, de 31 de maio de 2007. 

Dessa forma, Sr. Presidente, o PLC nº 71, de 
2008, coaduna-se com os parâmetros constitucio-
nais aplicáveis, quer no tocante à legitimidade da 
iniciativa no processo legislativo – que é o artigo 
61, caput, da Constituição Federal –, quer quanto 
à competência da União e do Congresso Nacional 
para legislar sobre a matéria, na conformidade dos 
arts. 24, inciso I; 48, caput e inciso I; e 153, III, da 
Constituição Federal.

Sr. Presidente, este é o parecer e o voto pela Co-
missão de Constituição e Justiça e de Redação.

PARECER A QUE SE REFERE O RE-
LATOR

Emenda do Senado Federal ao Projeto de Lei 
da Câmara nº 71, de 2008 (PL nº 1.650, de 2007, na 
origem), que dispõe sobre a apuração do Imposto de 
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Renda na fonte incidente sobre rendimentos de presta-
ção de serviços de transporte rodoviário internacional 
de carga, auferidos por transportador autônomo pessoa 
física, residente na República do Paraguai, considerado 
como sociedade unipessoal nesse País.

Trata-se do Projeto de Lei da Câmara (PLC) nº 
71, de 2008 (Projeto de Lei nº 1.650, de 2007, na ori-
gem), de autoria do Presidente da República, dispondo 
acerca da incidência do Imposto de Renda (IR) sobre 
os rendimentos auferidos por transportadores autôno-
mos residentes na República do Paraguai.

O projeto, contudo, necessitou de correção feita 
pelo Senado no que se refere à aplicação da tabe-
la progressiva mensal do IR. Isso porque os valores 
constantes do § 1º do art. 1º estão desatualizados e 
referem-se ao ano calendário de 2007.

O PLC nº 71, de 2008, coaduna-se com os pa-
râmetros constitucionais aplicáveis, quer no tocante 
à legitimidade da iniciativa no processo legislativo 
(art. 61, caput, da CF), quer quanto à competência 
da União e do Congresso Nacional para legislar so-
bre a matéria (arts. 24, inciso I; 48, caput e inciso I; 
153, III, da CF).

O nosso voto é pela constitucionalidade, juridici-
dade e boa técnica legislativa da Emenda do Senado 
Federal.

Deputado Tadeu Filippelli, Relator – PMDB/DF.
Ao Deputado João Magalhães
PROJETO DE LEI N9 1.650/07 - do Poder Exe-

cutivo – (MSC 538/2007) – que “dispõe sobre a apu-
ração do imposto de renda na fonte incidente sobre 
rendimentos de prestação de serviços de transporte 
rodoviário internacional de carga, auferidos por trans-
portador autônomo pessoa física, residente na Repú-rtador autônomo pessoa física, residente na Repú-ador autônomo pessoa física, residente na Repú-
blica do Paraguai, considerado como sociedade uni-
pessoal nesse País”.

Ao Deputado Júlio Delgado
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 295/05 – 

da Sra. Maria Helena – que “altera a Lei n° 4.595, de 31 
de dezembro de 1964, estabelecendo a obrigatoriedade 
de diferenciação de tamanho de cédulas e moedas em 
função do respectivo valor, e dá outras providências”. 
(Apensados: PLP 371/2006 e PLP 33/2007)

Ao Deputado Luiz Carlos Hauly
PROJETO DE LEI Nº 777/07 – Do Sr. Paulo Piau 

– que “cria Programa de Fornecimento de Leite a Fa-
mílias Carentes e de Baixa Renda e dá outras provi-
dências”.

Ao Deputado Luiz Paulo Vellozo Lucas
PROJETO DE LEI Nº 1.355/07 – TRIBUNAL 

SUPERIOR DO TRABALHO – que “cria cargos de 
provimento efetivo e funções comissionadas no Tribu-

nal Regional do Trabalho da 17a Região, sediado em 
Vitória – ES, e dá outras providências”.

Ao Deputado Marcelo Almeida
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 60/99 

– Do Sr. Paulo Paim – que “dispõe sobre a aposen-
tadoria especial para os trabalhadores que exercem 
atividades que prejudiquem a saúde ou a integrida-
de física”. (Apensados: PLP 84/1999, PLP 189/2001, 
PLP 287/2002, PLP 286/2002, PLP 317/2002, PLP 
335/2002 (Apensados: PLP 89/2003 e PLP 54/2007), 
PLP 59/2003, PLP 133/2004, PLP 267/2005, PLP 
302/2005, PLP 95/2007, PLP 103/2007, PLP 99/2007, 
PLP 101/2007, PLP 102/2007 e PLP 100/2007)

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – A 
Presidência quer informar o Plenário do procedimen-
to que pretende adotar. Esta sessão extraordinária 
vai até as 13h; não vamos prorrogá-la. Vamos con-
vocar, se houver acordo do Plenário, uma sessão 
extraordinária para 14h30min, com a manutenção 
do painel, o que permitirá que, nesse horário, re-
tomemos o processo de votação. Isso, se houver 
acordo do Plenário.

Vamos consultar o Plenário sobre a possibilidade 
de manutenção do painel. (Pausa.)

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM – BA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – É possível, Sr. 
Presidente.

O SR. EMANUEL FERNANDES (PSDB – SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Nessa sessão 
extraordinária votaremos só este item?

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Não. 
Votaremos os itens acordados na reunião do Colégio 
de Líderes. Nós vamos entrar no processo de vota-
ção de todos os itens que foram acordados pelos Srs. 
Líderes.

O SR. EMANUEL FERNANDES – O.k.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – O 

PSDB concorda com a manutenção do painel?
O SR. EMANUEL FERNANDES – Sim, concorda.
O SR. GERSON PERES (PP – PA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a matéria 
que V.Exa. está lendo para ser discutida e votada já 
faz parte do acordo?

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Já 
faz parte do acordo, uma vez que o que nós estamos 
votando é a matéria que obstrui a pauta.

O SR. GERSON PERES – Então, esta pauta que 
me deram não tem mais nenhuma validade?

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Não. 
Ela está em vigor. Nós estamos...

O SR. GERSON PERES – Mas não consta dela 
este projeto! (Pausa.)
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Regimentalmente, se a sessão está convocada 
para 13 de agosto, a matéria estando na pauta, tudo 
bem. Até não me preocupa se inverterem, pelo acordo, 
também, anti-regimentalmente.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Eu 
acredito, ilustre Deputado Gerson Peres, que V.Exa. es-
teja com a pauta errada. O documento da pauta do dia 
prevê o Projeto de Lei nº 1.650 como primeiro item.

O SR. GERSON PERES – Esta sessão ainda é 
extraordinária?

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Esta 
sessão é extraordinária.

O SR. GERSON PERES – Está bom.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Ini-

ciou-se às 9h.
O SR. GERSON PERES – Então, está bem. Pen-

sei que houvesse uma ordinária.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Se 

V.Exa. quiser, faremos chegar as suas mãos esse do-
cumento.

O SR. GERSON PERES – Não. Está bem.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Sobre a 

mesa requerimento do Democratas no seguinte teor:

“Sr. Presidente, requeremos a V.Exa., nos 
termos regimentais, o adiamento de discussão, 
por 2 sessões, do PL nº 1.650-C/07, constante 
do Item 3 da presente Ordem do Dia.

Sala das Sessões, 12 de agosto de 2008. 
– José Carlos Aleluia, Vice-Líder do DEM.”

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Indago 
ao Democratas se esse requerimento será mantido.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM – BA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
após a votação da urgência constitucional, nós ingres-
saríamos na pauta combinada na reunião de Líderes 
ou encerraríamos a sessão?

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Há 
ainda 2 MPs na pauta.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Mas as MPs 
não estão incluídas no acordo ainda. Elas não estão 
trancando a pauta.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Elas 
poderão ser retiradas por acordo.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – O acordo feito 
não se estendeu à votação dessas MPs. Nós vamos 
desobstruir a pauta, entrar numa pauta consensual, e 
voltaremos a discutir na terça-feira o encaminhamento 
a dar a essas MPs.

Portanto, para retirarmos o requerimento, eu pedi-
ria que nós ajustássemos que votaremos agora apenas 
esse projeto e, em seguida, encerraremos a sessão. 
E, como V.Exa. sugeriu, reabriremos os trabalhos à 

tarde, às 14h30min, com sessão extraordinária – com 
o mesmo painel, nós concordamos.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – A pro-
posta feita pelo Democratas é no sentido de retirarmos 
de pauta as medidas provisórias, havendo acordo ge-
ral, como foi combinado. Votaremos o PL nº 1.650 e 
retomaremos às 14h30min com a pauta estabelecida 
na reunião do Colégio de Líderes.

É isso, ilustre Deputado José Carlos Aleluia?
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Muito obri-

gado, Sr. Presidente, pela compreensão.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Se a 

base do Governo concordar, esse será o procedimento 
que adotaremos.

Indago ao Democratas se podemos retirar o re-
querimento. (Pausa.)

Ilustre Deputado José Carlos Aleluia, podemos 
retirar o requerimento?

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Retire o re-
querimento, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Passa-
se à discussão da matéria.

O SR. GERSON PERES – Sr. Presidente, peço 
a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. GERSON PERES (PP – PA. Questão de 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a 
questão de ordem é levantada para dirimir dúvidas 
de natureza constitucional e regimental. Tenho minha 
dúvida.

Quero indagar da Mesa, em questão de ordem, 
se acordo de Liderança ou a própria Mesa tem po-
deres para impedir o trancamento da pauta quando 
a medida provisória alcança o limite preestabelecido 
na Constituição Federal. É a Constituição, não o Regi-
mento, que manda trancar a pauta. Quero saber se o 
acordo tem maior poder do que a Constituição. Como 
fazer isso?

Não quero atrapalhar nada, mas não quero deixar 
os acordos assumirem, amanhã, a posição de tomar 
proporções inconstitucionais. Por enquanto, não; nes-
ta data ainda não trancam. Esta é uma parte. Mas a 
Constituição diz que o limite para apreciação da me-
dida provisória é a data tal.

Nenhum de nós tem poder, senão para votar 
ou não votar a medida provisória. Assim é a lei. A lei 
é para ser cumprida. Se o acordo fizer essa modifi-
cação, amanhã alguém poderá ir ao Supremo Tribu-
nal Federal nos humilhar e nos aviltar, em razão da 
nossa incompetência e da nossa desobediência à 
Constituição.
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Queria uma resposta da Mesa sobre o gargalo 
da data. Quando a Constituição fixa a data para tran-
car a pauta, nós podemos tirar a matéria da pauta por 
acordo? Acho que não, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – V.Exa., 
zeloso que é do Regimento, tem toda a razão. Nem 
a Mesa, nem a Casa têm como retirar da pauta uma 
MP com prazo vencido e impedir o seu trancamento. 
Acontece que o que tranca a pauta neste momento 
é o Projeto de Lei nº 1.650. As medidas provisórias 
trancarão a pauta no dia 25 de agosto. Então, até lá, 
a Casa pode votar outras matérias. 

É claro que, no momento em que houver o tran-
camento da pauta, teremos que votar essas matérias. 
V.Exa. tem toda a razão.

O SR. GERSON PERES – Obrigado. V.Exa. me 
tranqüilizou e estou satisfeito com a explicação.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Em 
discussão.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Arnaldo 
Jardim, que falará contra a matéria. (Pausa.)

Concedo a palavra ao Deputado Antonio Carlos 
Mendes Thame. (Pausa.) Ausente do plenário.

Concedo a palavra ao Deputado Paulo Abi-Ackel. 
(Pausa.) Ausente do plenário.

Concedo a palavra ao Deputado Duarte Noguei-
ra. (Pausa.) Ausente do plenário.

Chamarei agora os oradores inscritos para falar 
a favor da matéria.

Concedo a palavra ao Deputado Luiz Carlos 
Hauly. (Pausa.)

Concedo a palavra ao Deputado Dr. Ubiali. (Pau-
sa.) S.Exa. abre mão da inscrição.

Concedo a palavra ao Deputado Eduardo Val-
verde. (Pausa.)

Concedo a palavra ao Deputado Tarcísio Zimmer-
mann. (Pausa.) S.Exa. abre mão da inscrição.

Concedo a palavra ao Deputado Vicentinho. (Pau-
sa.) Ausente do plenário.

Concedo a palavra ao último orador inscrito para 
falar a favor da matéria, Deputado Ricardo Barros. 
(Pausa.) Ausente do plenário.

NÃO HAVENDO MAIS ORADORES INS-
CRITOS, DECLARO ENCERRADA A DIS-
CUSSÃO.

Passa-se à votação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – An-

tes, porém, há requerimento sobre a Mesa no seguin-
te teor:

“Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos 

termos regimentais, o adiamento da votação 

por 2 sessões do PL 1.650-C/07, constante do 
item 3 da presente Ordem do Dia.

Sala das Sessões, 12 de agosto de 2008. 
– José Carlos Aleluia, Vice-Líder do DEM.”

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Indago 
ao Democratas se também podemos retirar o requeri-
mento de adiamento da votação.

O SR. JORGINHO MALULY (DEM – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, de 
acordo com a orientação do Líder, retiramos o reque-
rimento.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Em 
votação.

Para encaminhar, concedo a palavra ao nobre 
Deputado Arnaldo Jardim, que falará contra a maté-
ria. (Pausa.)

Deputado Antonio Carlos Mendes Thame. (Pau-
sa.)

Deputado Duarte Nogueira. (Pausa.)
Com a palavra o Deputado Luiz Carlos Hauly, que 

falará a favor da matéria. (Pausa.) Ausente.
Com a palavra o Deputado Dr. Ubiali. (Pausa.) 

Ausente.
Com a palavra o Deputado Eduardo Valverde. 

(Pausa.) Ausente.
Com a palavra o Deputado Tarcísio Zimmermann. 

(Pausa.) Abre mão da inscrição.
Com a palavra o Deputado Vicentinho. (Pausa.) 

Ausente.
Com a palavra o Deputado Ricardo Barros. (Pau-

sa.) Ausente.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Em 

votação a Emenda do Senado Federal de nº 1, com 
parecer pela aprovação.

Emenda única

(Corresponde à Emenda nº 1 – CAE)

Dê-se a seguinte redação ao § 1º do art. 1º do 
Projeto:

“Art. 1º. ... ...... ........................................
§ 1º O valor do imposto a que se refere 

o caput deste artigo será calculado de acordo 
com as tabelas progressivas mensais previs-
tas no art. 1º da Lei nº 11.482, de 31 de maio 
de 2007.

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

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Os 
Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

APROVADA.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Há 

sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte
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REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI  
Nº 1.650-D DE 2007

Dispõe sobre a apuração do imposto 
de renda na fonte incidente sobre rendimen-
tos de prestação de serviços de transporte 
rodoviário internacional de carga, auferi-
dos por transportador autônomo pessoa 
física, residente na República do Paraguai, 
considerado como sociedade unipessoal 
nesse País.

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º Os valores pagos, creditados, entregues, 

empregados ou remetidos por contratante pessoa ju-
rídica domiciliada no País, autorizada a operar trans-
porte rodoviário internacional de carga, a beneficiário 
transportador autônomo pessoa física, residente na 
República do Paraguai, considerado como sociedade 
unipessoal nesse País, quando decorrentes da presta-
ção de serviços de transporte rodoviário internacional 
de carga, estão sujeitos à incidência do imposto de 
renda na fonte, apurado sobre a base de cálculo de 
que trata o inciso I do caput do art. 9º da Lei nº 7.713, 
de 22 de dezembro de 1988.

§ 1º O valor do imposto a que se refere 
o caput deste artigo será calculado de acordo 
com tabela progressiva mensal, consideran-
do-se as seguintes faixas de valores da base 
de cálculo:

I – até R$ 1.313,69 (mil trezentos e tre-
ze reais e sessenta e nove centavos), alíquo-
ta zero;

II – de R$ 1.313,70 (mil trezentos e treze 
reais e setenta centavos) até R$ 2.625,12 (dois 
mil seiscentos e vinte cinco reais e doze centa-
vos), alíquota de 15% (quinze por cento); e

III – acima de R$ 2.625,12 (dois mil seis-
centos e vinte cinco reais e doze centavos), 
alíquota de 27,5% (vinte e sete inteiros e cinco 
décimos por cento).

§ 2º O imposto deve ser retido por ocasião 
de cada pagamento, crédito, entrega, empre-
go ou remessa, aplicando-se, se houver mais 
de um desses eventos efetuados pela mesma 
fonte pagadora no mês de apuração, a alíquo-
ta correspondente à base de cálculo apurada 
após a soma dos rendimentos, compensando-
se o imposto retido anteriormente.

Art. 2º O imposto de renda apurado nos termos 
desta Lei deve ser recolhido até o último dia útil do 
primeiro decêndio do mês subseqüente ao mês de 
ocorrência dos fatos geradores.

Art. 3º O Poder Executivo regulamentará o dis-
posto nesta Lei.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo efeitos a partir do primeiro dia 
do mês subseqüente. 

Sala das Sessões, 13 de agosto de 2008. – Depu-
tado Tadeu Filippelli, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Os 
Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

APROVADA.
A matéria vai à sanção.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Con-

forme acordo feito, votada esta matéria, vamos encer-
rar esta sessão e convocar uma sessão extraordinária 
para as 14h30min, com pauta a ser divulgada, que é 
resultado de acordo feito na reunião no Colégio de 
Líderes realizada na manhã de hoje na sala da Presi-
dência na Câmara.

Comunico que vamos transferir o painel para a 
sessão das 14h30min, o que nos permitirá instalar 
imediatamente a Ordem do Dia e iniciar o processo de 
votação das matérias elencadas pelos Srs. Líderes e 
pelo Sr. Presidente.

O SR. MAURO BENEVIDES – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB – CE. 
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Pre-
sidente, Sras. e Srs. Deputados, o Município cearense 
de Caridade completou, na última semana, 50 anos de 
autonomia política, em meio à programação festiva que 
objetivou assinalar, com destaque, um acontecimento 
de extraordinária significação histórica, com intensa 
repercussão junto aos respectivos moradores.

A emancipação ocorreu em 1968, através de lei 
aprovada na Assembléia e sancionada pelo Governador 
do Estado. O Município possui área de 846 quilômetros 
quadrados, com uma população que se aproxima dos 
18 mil habitantes, todos impregnados do sentimento de 
pugnar, empenhadamente, para que aquela comuna 
continue contribuindo com vistas ao desenvolvimento 
econômico e bem-estar social.

O Prefeito Arcelino Tavares vem fazendo uma 
administração das mais profícuas, com o apoio da 
Câmara de Vereadores e de todos os segmentos de-
mográficos, integrados em programas voltados a obras 
fundamentais nas áreas de saúde, educação, infra-
estrutura e lazer.

Situado nas circunvizinhanças de Canindé, a 
cidade encontra-se bem próxima de Fortaleza, tendo 
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alcançado estimulantes índices de crescimento, assim 
constatados através de órgãos oficiais competentes.

Nas campanhas majoritárias a que participei na 
qualidade de aspirante à vaga no Senado Federal, 
sempre fui acolhido com gestos de estimulo à cami-
nhada democrática que empreendi e que fez com que 
chegasse à condição de chefe do Poder Legislativo 
brasileiro, nos anos de 1991-1992.

Ao fazer o presente registro, desejo, em nome 
da bancada cearense, saudar o auspicioso evento, 
ao tempo em que me coloco à disposição de sua 
gente com finalidade de colaborar, decididamente, 
para que Caridade continue a desenvolver-se nesse 
mesmo ritmo ascensional, objetivando concretizar, 
novos melhoramentos com vistas a beneficiar os que 
ali residem e trabalham, infatigavelmente, pelo cresci-
mento de uma próspera região da unidade federada a 
que pertencemos e que temos a honra de representar 
nesta Casa.

VI – ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Nada 

mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – COM-

PARECEM MAIS À SESSÃO OS SRS.:

RORAIMA

Marcio Junqueira DEM 
Maria Helena PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Roraima: 2

AMAPÁ

Davi Alcolumbre DEM 
Total de Amapá: 1

PARÁ

Giovanni Queiroz PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Jader Barbalho PMDB PmdbPtc
Paulo Rocha PT 
Vic Pires Franco DEM 
Zequinha Marinho PMDB PmdbPtc
Total de Pará: 5

AMAZONAS

Átila Lins PMDB PmdbPtc
Francisco Praciano PT 
Silas Câmara PSC 
Total de Amazonas: 3

RONDÔNIA

Anselmo de Jesus PT 
Mauro Nazif PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Natan Donadon PMDB PmdbPtc
Total de Rondônia: 3

TOCANTINS

Osvaldo Reis PMDB PmdbPtc
Total de Tocantins: 1

MARANHÃO

Carlos Brandão PSDB 
Davi Alves Silva Júnior PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Professor Setimo PMDB PmdbPtc
Sebastião Madeira PSDB 
Total de Maranhão: 4

CEARÁ

Ariosto Holanda PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Ciro Gomes PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Gorete Pereira PR 
Leo Alcântara PR 
Marcelo Teixeira PR 
Pastor Pedro Ribeiro PMDB PmdbPtc
Vicente Arruda PR 
Zé Gerardo PMDB PmdbPtc
Total de Ceará: 8

PIAUÍ

Osmar Júnior PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Piauí: 1

RIO GRANDE DO NORTE

Felipe Maia DEM 
Total de Rio Grande do Norte: 1

PARAÍBA

Efraim Filho DEM 
Walter Brito Neto PRB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Paraíba: 2

PERNAMBUCO

André de Paula DEM 
Armando Monteiro PTB 
Fernando Ferro PT 
Paulo Rubem Santiago PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Silvio Costa PMN PsbPdtPCdoBPmnPrb
Wolney Queiroz PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Pernambuco: 6

ALAGOAS

Benedito de Lira PP 
Francisco Tenorio PMN PsbPdtPCdoBPmnPrb
Givaldo Carimbão PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Alagoas: 3

SERGIPE

Eduardo Amorim PSC 
Jackson Barreto PMDB PmdbPtc
Pedro Valadares DEM 
Total de Sergipe: 3
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BAHIA

Alice Portugal PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Antonio Carlos Magalhães Neto DEM 
Claudio Cajado DEM 
Fernando de Fabinho DEM 
João Carlos Bacelar PR 
José Carlos Araújo PR 
José Rocha PR 
Marcelo Guimarães Filho PMDB PmdbPtc
Maurício Trindade PR 
Roberto Britto PP 
Sérgio Barradas Carneiro PT 
Uldurico Pinto PMN PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Bahia: 12

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Aelton Freitas PR 
Antônio Andrade PMDB PmdbPtc
Fernando Diniz PMDB PmdbPtc
Humberto Souto PPS 
Júlio Delgado PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Maria Lúcia Cardoso PMDB PmdbPtc
Miguel Corrêa PT 
Paulo Abi-Ackel PSDB 
Paulo Piau PMDB PmdbPtc
Rafael Guerra PSDB 
Total de Minas Gerais: 11

ESPÍRITO SANTO

Rita Camata PMDB PmdbPtc
Total de Espírito Santo: 1

RIO DE JANEIRO

Bernardo Ariston PMDB PmdbPtc
Carlos Santana PT 
Chico DAngelo PT 
Cida Diogo PT 
Jorge Bittar PT 
Léo Vivas PRB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Leonardo Picciani PMDB PmdbPtc
Neilton Mulim PR 
Otavio Leite PSDB 
Suely PR 
Vinicius Carvalho PTdoB 
Total de Rio de Janeiro: 11

SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Arnaldo Jardim PPS 
Carlos Zarattini PT 
Celso Russomanno PP 
Cláudio Magrão PPS 

Dr. Nechar PV 
Jefferson Campos PTB 
José Mentor PT 
Nelson Marquezelli PTB 
Paulo Renato Souza PSDB 
Ricardo Tripoli PSDB 
Silvio Torres PSDB 
Valdemar Costa Neto PR 
Total de São Paulo: 13

MATO GROSSO

Carlos Bezerra PMDB PmdbPtc
Eduardo Moura PPS 
Total de Mato Grosso: 2

DISTRITO FEDERAL

Laerte Bessa PMDB PmdbPtc
Ricardo Quirino PR 
Tadeu Filippelli PMDB PmdbPtc
Total de Distrito Federal: 3

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB 
Jovair Arantes PTB 
Leonardo Vilela PSDB 
Luiz Bittencourt PMDB PmdbPtc
Total de Goiás: 4

MATO GROSSO DO SUL

Dagoberto PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Waldir Neves PSDB 
Total de Mato Grosso do Sul: 2

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM 
Angelo Vanhoni PT 
Hermes Parcianello PMDB PmdbPtc
Marcelo Almeida PMDB PmdbPtc
Max Rosenmann PMDB PmdbPtc
Total de Paraná: 5

SANTA CATARINA

Gervásio Silva PSDB 
João Matos PMDB PmdbPtc
Paulo Bornhausen DEM 
Vignatti PT 
Total de Santa Catarina: 4

RIO GRANDE DO SUL

Ibsen Pinheiro PMDB PmdbPtc
Luciana Genro PSOL 
Manuela DÁvila PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Nelson Proença PPS 
Pompeo de Mattos PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
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Vilson Covatti PP 
Total de Rio Grande do Sul: 6

DEIXAM DE COMPARECERÀ SESSÃO 
OS SRS.:

RORAIMA

Francisco Rodrigues DEM 
Luciano Castro PR 
Urzeni Rocha PSDB 
Total de Roraima: 3
AMAPÁ
Alessandro Sabino PMDB PmdbPtc
Dalva Figueiredo PT 
Total de Amapá: 2

PARÁ

Bel Mesquita PMDB PmdbPtc
Nilson Pinto PSDB 
Wandenkolk Gonçalves PSDB 
Wladimir Costa PMDB PmdbPtc
Total de Pará: 4

AMAZONAS

Carlos Souza PP 
Total de Amazonas: 1

ACRE

Henrique Afonso PT 
Ilderlei Cordeiro PPS 
Perpétua Almeida PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Sergio Petecão PMN PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Acre: 4

TOCANTINS

Lázaro Botelho PP 
NIlmar Ruiz DEM 
Total de Tocantins: 2

MARANHÃO

Clóvis Fecury DEM 
Flávio Dino PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Gastão Vieira PMDB PmdbPtc
Nice Lobão DEM 
Pedro Fernandes PTB 
Pedro Novais PMDB PmdbPtc
Ribamar Alves PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Roberto Rocha PSDB 
Total de Maranhão: 8

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB PmdbPtc
Eudes Xavier PT 
Eunício Oliveira PMDB PmdbPtc
Manoel Salviano PSDB 

Total de Ceará: 4

PIAUÍ

Alberto Silva PMDB PmdbPtc
B. Sá PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Mussa Demes DEM 
Paes Landim PTB 
Total de Piauí: 4

RIO GRANDE DO NORTE

Fábio Faria PMN PsbPdtPCdoBPmnPrb
Fátima Bezerra PT 
Henrique Eduardo Alves PMDB PmdbPtc
João Maia PR 
Rogério Marinho PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Rio Grande do Norte: 5

PARAÍBA

Damião Feliciano PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Marcondes Gadelha PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Rômulo Gouveia PSDB 
Total de Paraíba: 3

PERNAMBUCO

Bruno Rodrigues PSDB 
Carlos Wilson PT 
Eduardo da Fonte PP 
Gonzaga Patriota PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Marcos Antonio PRB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Raul Jungmann PPS 
Renildo Calheiros PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Pernambuco: 7

ALAGOAS

Augusto Farias PTB 
Cristiano Matheus PMDB PmdbPtc
Olavo Calheiros PMDB PmdbPtc
Total de Alagoas: 3

SERGIPE

Albano Franco PSDB 
Total de Sergipe: 1

BAHIA

Jusmari Oliveira PR 
Nelson Pellegrino PT 
Severiano Alves PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Bahia: 3

MINAS GERAIS

Antônio Roberto PV 
Custódio Mattos PSDB 
Fábio Ramalho PV 
Geraldo Thadeu PPS 
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Jaime Martins PR 
Leonardo Monteiro PT 
Leonardo Quintão PMDB PmdbPtc
Mauro Lopes PMDB PmdbPtc
Rodrigo de Castro PSDB 
Saraiva Felipe PMDB PmdbPtc
Total de Minas Gerais: 10

ESPÍRITO SANTO

Neucimar Fraga PR 
Rose de Freitas PMDB PmdbPtc
Total de Espírito Santo: 2

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PMDB PmdbPtc
Arnaldo Vianna PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Indio da Costa DEM 
Leandro Sampaio PPS 
Marina Maggessi PPS 
Rodrigo Maia DEM 
Rogerio Lisboa DEM 
Sandro Matos PR 
Solange Amaral DEM 
Total de Rio de Janeiro: 9

SÃO PAULO

Abelardo Camarinha PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Aline Corrêa PP 
Carlos Sampaio PSDB 
Clodovil Hernandes PR 
Edson Aparecido PSDB 
João Paulo Cunha PT 
José Eduardo Cardozo PT 
Luciana Costa PR 
Marcelo Ortiz PV 
Márcio França PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Michel Temer PMDB PmdbPtc
Paulo Maluf PP 
Reinaldo Nogueira PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Ricardo Berzoini PT 
Vadão Gomes PP 
Vicentinho PT 
William Woo PSDB 
Total de São Paulo: 17

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT 
Rogério Silva PP 
Wellington Fagundes PR 
Total de Mato Grosso: 3

DISTRITO FEDERAL

Augusto Carvalho PPS 
Magela PT 

Total de Distrito Federal: 2

GOIÁS

Íris de Araújo PMDB PmdbPtc
Ronaldo Caiado DEM 
Total de Goiás: 2

PARANÁ

Airton Roveda PR 
Alfredo Kaefer PSDB 
Dr. Rosinha PT 
Osmar Serraglio PMDB PmdbPtc
Takayama PSC 
Total de Paraná: 5

SANTA CATARINA

Acélio Casagrande PMDB PmdbPtc
Fernando Coruja PPS 
Mauro Mariani PMDB PmdbPtc
Total de Santa Catarina: 3

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP 
Cezar Schirmer PMDB PmdbPtc
Claudio Diaz PSDB 
Enio Bacci PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Luis Carlos Heinze PP 
Sérgio Moraes PTB 
Total de Rio Grande do Sul: 6

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – En-
cerro a sessão, convocando para hoje, quarta-feira, 
dia 13 de agosto, às 14h30min, sessão extraordinária, 
com a seguinte

ORDEM DO DIA

MATÉRIA SOBRE A MESA

Requerimento nº 2.019/07, do Sr. Miro Teixeira 
e outros, que solicita, nos termos do art. 155, do Re-
gimento Interno, urgência para apreciação do Pro-
jeto de Lei nº 284, de 2007, do Superior Tribunal de 
Justiça, que dispõe sobre a composição e a compe-
tência do Conselho da Justiça Federal e dá outras 
providências. 

Requerimento nº 2.099/07, da Sra. Jusmari Oli-
veira e outros, que solicita, nos termos do art. 155, do 
Regimento Interno, urgência para apreciação do Pro-
jeto de Lei nº 2.513, de 2007, do Senado Federal, que 
destinado a prorrogar por sessenta dias a duração da 
licença-maternidade, estabelecendo que as importân-
cias recebidas a título de prorrogação não integrarão 
o salário de contribuição.
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Requerimento nº 2.622/08, do Sr. Tarcísio Zim-
mermann e outros, que solicita, nos termos do art. 
155, do Regimento Interno, urgência para apreciação 
do Projeto de Lei nº 4.622, de 2004, do Sr. Pompeo de 
Mattos, que altera a Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 
de 1971, para a fixação do conceito da modalidade 
operacional das cooperativas de trabalho.

Requerimento nº 3.068/08, do Sr. José Aníbal e 
outros, que solicita, nos termos do art. 155, do Regi-
mento Interno, urgência para apreciação do Projeto de 
Lei nº 3.721, de 2008, Do Poder Executivo, que dis-
põe sobre a prestação de auxílio financeiro pela União 
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, no 
exercício de 2008, com o objetivo de fomentar as ex-
portações do País. 

Requerimento nº 3.076/08, do Srs. Líderes, que 
solicita, nos termos do art. 155, do Regimento Interno, 
urgência para apreciação do Projeto de Lei nº 931, de 
2007, do Sr. Mauro Nazif, que acrescenta parágrafo 
ao Art. 1º do Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro 
de 1967, para definir crimes de responsabilidade de 
Secretários Municipais.

Requerimento nº 3.078/08, do Srs. Líderes, que 
solicita, nos termos do art. 155, do Regimento Inter-
no, urgência para apreciação do Projeto de Lei nº 
370, de 2007, do Sr. Luiz Couto, que dispõe sobre o 
crime de extermínio de seres humanos, e dá outras 
providências.

Requerimento nº 3.079/08, do Srs. Líderes, que 
solicita, nos termos do art. 155, do Regimento Inter-
no, urgência para apreciação do Projeto de Lei Com-
plementar nº 144, de 2007, da Sra. Luciana Genro, 
que altera a Lei Complementar nº 116, de 31 de julho 
de 2003, de modo a definir o local onde será devido 
o ISS nas prestações de serviços de agenciamento, 
corretagem e intermediação de seguros.”(Apensado 
ao PLP 65/07)

URGÊNCIA 
(Art. 62 da Constituição Federal)

Discussão

1 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 435, DE 2008 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Me-
dida Provisória nº 435, que altera a Lei nº 
10.179, de 6 de fevereiro de 2001, dispõe 
sobre a utilização do superávit financeiro 
em 31 de dezembro de 2007, e dá outras 
providências. Pendente de parecer da Co-
missão Mista. 

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 10-7-
08 

PRAZO NA CÂMARA: 7-8-08 
SOBRESTA A PAUTA EM: 25-8-08 (46º 

DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 7-11-08
RETIFICADA EM 30-6-08

2 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 436, DE 2008 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Me-
dida Provisória nº 436, que altera as Leis 
nºs 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e 
11.727, de 23 de junho de 2008, relativamen-
te à incidência do Imposto sobre Produtos 
Industrializados – IPI, da Contribuição para 
o PIS/PASEP e da Contribuição para o Fi-
nanciamento da Seguridade Social – CO-
FINS, incidentes no mercado interno e na 
importação, sobre produtos dos Capítulos 
21 e 22 da Tabela de Incidência do Impos-
to sobre Produtos Industrializados – TIPI, 
aprovada pelo Decreto nº 6.006, de 28 de 
dezembro de 2006. Pendente de parecer da 
Comissão Mista. 

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 10-7-
08 

PRAZO NA CÂMARA: 7-08-08 
SOBRESTA A PAUTA EM: 25-8-08 (46º 

DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 7-11-08
RETIFICADA EM 3-7-08.

URGÊNCIA 
(Art. 155 do Regimento Interno)

Discussão

3 
PROJETO DE LEI Nº 4.206-A, DE 2001 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Lei nº 4.206-A, de 2001, que altera 
dispositivos do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 
de outubro de 1941 – Código de Processo 
Penal, relativos aos recursos e ações de 
impugnação, e dá outras providências; ten-
do parecer da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Redação, pela constituciona-
lidade, juridicidade e técnica legislativa, e, 
no mérito, pela aprovação (Relator: Dep. 
Ibrahim Abi-ackel).
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4 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 

Nº 177, DE 2004 
(Do Senado Federal)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei Complementar nº 177, de 2004, que dispõe 
sobre o Sistema Nacional de Crédito Coope-
rativo; tendo pareceres, oferecidos ao Projeto 
de Lei Complementar nº 312/02, apensado: da 
Comissão de Finanças e Tributação, pela não 
implicação da matéria com aumento ou dimi-
nuição da receita ou da despesa públicas, não 
cabendo pronunciamento quanto à adequação 
financeira e orçamentária e, no mérito, pela 
aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 
312/02, com Substitutivo (Relator: Dep. Marcos 
Cintra); e da Comissão de Constituição e Jus-
tiça e de Cidadania, pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa do Projeto de 
Lei Complementar nº 312/02 e do Substitutivo 
da Comissão de Finanças e Tributação (Rela-
tor: Dep. Roland Lavigne). 

Tendo apensados os PLPs nºs 50/95 
(66/03), 129/96, 131/96, 153/97, 154/97, 
155/97, 159/97, 261/01, 312/02. 

5 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 

Nº 182-A, DE 2004 
(Do Sr. José Carlos Aleluia)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei Complementar nº 182-A, de 2004, que 
acrescenta parágrafo ao art. 13 da Lei Com-
plementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, 
para excluir da base de cálculo do ICMS o 
montante da parcela de consumo de energia 
elétrica custeado com recursos da Conta de 
Desenvolvimento Energético – CDE; tendo 
parecer da Comissão de Minas e Energia, 
pela aprovação (Relator: Dep. Vitor Penido). 
Pendente de pareceres: da Comissão de 
Finanças e Tributação; e da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania. 

 
6 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
Nº 2-A, DE 2007 

(Do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei Complementar n° 2-A, de 2007, que 
acrescentem-se os incisos XXII e XXVIII ao 
§ 1º do art. 17, da Lei Complementar nº 123, 

de 14 de dezembro de 2006, que Institui o 
Estatuto Nacional da Microempresa e da Em-
presa de Pequeno Porte; tendo pareceres: da 
Comissão de Desenvolvimento Econômico, 
Indústria e Comércio, pela aprovação dos 
de nºs 111/07 e 123/07, apensados (Relator: 
Dep. Renato Molling); e pela aprovação do de 
nº 138/07, apensado (Relator: Dep. Guilher-
me Campos); e da Comissão de Finanças e 
Tributação, pela adequação financeira e or-
çamentária deste e dos de nºs 6/07, 34/07, 
48/07, 56/07, 69/07, 85/07, 86/07, 88/07, 96/07, 
105/07, 110/07, 111/07, 113/07, 120/07, 123/07, 
126/07, 137/07, 138/07, 278/08 e 310/08, apen-
sados, pela prejudicialidade do de nº 7/07, 
apensado e, no mérito, pela aprovação deste 
e dos de nºs 34/07, 48/07, 56/07, 85/07, 86/07, 
88/07, 110/07, 111/07, 113/07, 123/07, 126/07, 
137/07, 138/07, 278/08 e 310/08, apensados, 
com substitutivo, e pela rejeição dos de nºs 
6/07, 69/07, 96/07, 105/07 e 120/07, apensa-
dos (Relator: Dep. José Pimentel). Pendente 
de parecer da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania. 

Tendo apensado os PLPs nºs 6/07, 34/07, 
48/07, 56/07, 69/07, 85/07 (110/07 e 120/07), 
86/07, 88/07(111/07, 123/07, 126/07 [137/07 
e 278/08], 138/07, 377/08), 105/07, 113/07, 
310/08, 384/08 e 393/08. 

 
7 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
Nº 375-A, DE 2006 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei Complementar nº 375-A, de 2006, que 
dispõe sobre a composição do Conselho 
de Administração da Superintendência da 
Zona Franca de Manaus, e dá outras provi-
dências; tendo pareceres: da Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Pú-
blico, pela aprovação (Relator: Dep. Sabino 
Castelo Branco); da Comissão de Desenvol-
vimento Econômico, Indústria e Comércio, 
pela aprovação (Relator: Dep. Jurandil Jua-
rez); da Comissão da Amazônia, Integração 
Nacional e de Desenvolvimento Regional, 
pela aprovação (Relatora: Dep. Vanessa 
Grazziotin); e da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(Relator: Dep. Wolney Queiroz).
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8 
PROJETO DE LEI Nº 3.118-B, DE 2008 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Emen-
da do Senado Federal ao Projeto de Lei nº 
3.118-A, de 2008, que dispõe sobre a Política 
Nacional de Turismo, define as atribuições 
do Governo Federal no planejamento, de-
senvolvimento 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 ou-
tras providências. Pendente de parecer da 
Comissão Especial. 

URGÊNCIA 
(Artigo 151, I, “j” do Regimento Interno)

Discussão

9 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 518-A, DE 2008 
(Da Comissão de Relações  

Exteriores e de Defesa Nacional.)

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Decreto Legislativo n° 518-A, de 
2008, que aprova o texto do Acordo en-
tre a República Federativa do Brasil e o 
Reino da Espanha sobre Reconhecimen-
to Recíproco de Carteiras de Habilitação, 
assinado em Madri, em 17 de setembro de 
2007; tendo pareceres das Comissões: de 
Viação e Transportes, pela aprovação (Re-
lator: Dep. Hugo Leal); e de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(Dep. Hugo Leal).

PRIORIDADE

Discussão

10 
PROJETO DE LEI Nº 4.065-A, DE 1993 

(Do Senado Federal)

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Lei nº 4.065-A, de 1993, que “altera a 
redação da Lei nº 6.494, de 7 de dezembro 
de 1977, que dispõe sobre os estágios de 
estudantes de estabelecimentos de ensi-

no médio e superior; tendo pareceres: da 
Comissão de Trabalho, de Administração 
e Serviço Público pela rejeição deste e 
aprovação do Projeto de Lei nº 4.539/94, 
apensado (Relator: Sr. Paulo Paim); da 
Comissão de Educação, Cultura e Des-
porto pela rejeição deste e do Projeto 
de Lei nº 4.539/94, apensado (Relato-
ra: Sra. Esther Grossi); e da Comissão 
de Constituição e Justiça e de Redação 
pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste e injuridicidade 
do Projeto de Lei nº 4.539/94, apensado 
(Relator: Sr. Edson Soares). 

Tendo apensados os PLs de nºs 4.136/98, 
1.476/99, 5.835/01, 5.245/01 (419/03), 239/03, 
2.402/03, 3.628/04 (6.406/05, 7.429/06), 
6.355/05, 540/07 (1.274/07), 1.223/07, 
2.419/07, 3.233/08 e 3.531/08. 

11 
PROJETO DE LEI Nº 6.222-A, DE 2005 

( Do Senado Federal)

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Lei nº 6.222-A, de 2005, que dá nova 
redação ao § 2º do art. 46 e ao caput do 
art. 52 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 
1990 – Estatuto da Criança e do Adoles-
cente, sobre adoção internacional; tendo 
parecer da Comissão Especial, pela cons-
titucionalidade, juridicidade e boa técnica 
legislativa deste e dos de nºs 1.645/03, 
1.756/03, 2.579/03, 2.885/04, 2.941/04, 
3.658/04, 4.402/04 e 6.596/06, apensados, 
e da emenda nº 01/06; pela adequação fi-
nanceira e orçamentária deste, e dos de 
nºs 1.645/03, 1.756/03, 3.658/04 e 4.402/04, 
apensados; no mérito, pela aprovação des-
te, e dos de nºs 1.645/03, 1.756/03, 4.402/04, 
apensados, e da emenda nº 01/06, com 
substitutivo; pela juridicidade, boa técnica 
legislativa e inconstitucionalidade do de nº 
2.680/03, apensado; pela constitucionalida-
de, boa técnica legislativa e injuridicidade 
do de nº 806/03, apensado; pela inconsti-
tucionalidade, injuridicidade e má técni-
ca legislativa dos de nºs 6.485/02, 890/03, 
1.380/03, 2.481/03 e 3.597/04, apensados; 
pela inadequação financeira e orçamentá-
ria dos de nºs 6.485/02, 2.885/04, 2.481/03, 
2.680/03, 2.941/04 e 6.596/06, apensados; e, 
no mérito, pela rejeição dos de nºs 6.485/02, 
806/03, 890/03, 1.380/03, 2.481/03, 2.579/03, 
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2.680/03, 2.885/04, 2.941/04, 3.597/04, 
3.658/04 e 6.596/06, apensados (Relatora: 
Dep. Teté Bezerra). 

Tendo apensados os PL nºs: 6.485/02 
{1.380/03, 1.645/03 [2.885/04 (1.938/07), 
3.658/04, 1.756/03 (2.481/03 e 3.323/08), 
2.579/03 [4.402/04 (2.141/07, 2.430/07)], 
2.680/03, 2.941/04, 3.957/04, 6.596/06, 
806/03, 890/03 e 2.370/07}, 3.319/08 e 
3.527/08.

12 
PROJETO DE LEI Nº 284-A, DE 2007 

(Do Superior Tribunal de Justiça)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei nº 284-A, de 2007, que dispõe sobre a 
composição e a competência do Conselho 
da Justiça Federal e dá outras providências; 
tendo parecer da Comissão de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público, pela apro-
vação (Relator: Dep. Nelson Marquezelli); 
e da Comissão de Constituição e Justiça e 
de Cidadania, pela constitucionalidade, ju-
ridicidade, técnica legislativa e, no mérito, 
pela aprovação, com substitutivo (Relator: 
Dep. Flávio Dino). 

13 
PROJETO DE LEI Nº 4.622-B, DE 2004 

(Do Sr. Pompeo de Mattos)

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Lei nº 4.622-B, de 2004, que altera a 
Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, 
para a fixação do conceito da modalidade 
operacional das cooperativas de traba-
lho; tendo pareceres das Comissões: de 
Desenvolvimento Econômico, Indústria 
e Comércio, pela aprovação deste, das 
Emendas de Plenário ao PL 7.009/06 nºs 6, 
8, 27, 28, e aos PL’s 7.009/06 e PL 6.449/05, 
apensados, com substitutivo, pela rejeição 
das Emendas de Plenário ao PL 7.009/06 
nºs 1, 4, 5, 7, 11, 14, 17, 20, 21 a 24, 30, 31, 
33 a 36, 38, 39, e pela aprovação parcial 
das Emendas de Plenário ao PL 7.009/6 
nºs 2, 3, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 25, 26, 
29, 32, 37, 40, 41 (Relator: Dep. Nelson 
Marquezelli); de Trabalho, Administração 
e Serviço Público, pela rejeição deste, do 
Projeto de Lei nº 6.265/05, apensado, do 
Substitutivo adotado pela Comissão de 

Desenvolvimento Econômico, Indústria e 
Comércio e das Emendas de Plenário ao 
PL 7.009/06 de nºs 1, 2, 5 a 10, 13, 18, 20 
a 22, 24, 26, 27e 29 a 41; pela aprovação 
dos Projetos de Lei nºs 7.009/06 e 6.449/05, 
apensados, das Emendas de Plenário ao 
PL 7.009/06 de nºs 11, 14, 17, 23 e 28, e 
pela aprovação parcial das Emendas de 
Plenário ao PL 7.009/06 de nºs 3, 4, 12, 
15, 16, 19 e 25, com Substitutivo (Relator: 
Dep. Tarcísio Zimmermann); e da Comis-
são de Constituição e Justiça e de Cida-
dania, pela constitucionalidade, juridici-
dade e técnica legislativa, com Substitu-
tivo, do Projeto de Lei nº 4.622/04, dos de 
nºs 7.009/06, 6.449/05 e 6.265/05, apensa-
dos, das Emendas de Plenário de nºs 1, 
2, com subemenda, 3, com subemenda, 
4, com subemenda, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 25, 26, 27, 28, 
29, com subemenda, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 
com subemenda, 36, 37, 38, 39, 40 e 41, do 
Substitutivo da Comissão de Desenvolvi-
mento Econômico, Indústria e Comércio, 
com subemenda, do Substitutivo da Co-
missão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público, e pela injuridicidade das 
Emendas de Plenário de nºs 20, 21, 22 e 
24 (Relator: Dep. Geraldo Pudim). 

Tendo apensados os PLs nºs 6.265/05, 
6.449/05 e 7.009/06.

MATÉRIA SUJEITA  
A DISPOSIÇÕES ESPECIAIS 

(Art. 202 c/c art. 191 do Regimento Interno)

Discussão

14 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 138-B, DE 2003 
(Do Sr. Sandes Júnior e Outros)

Discussão, em primeiro 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; tendo parecer da Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
pela admissibilidade (Relator: Dep. Odair 
Cunha); e da Comissão Especial pela apro-
vação, com substitutivo (Relatora: Dep. Ali-
ce Portugal).
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ORDINÁRIA

Discussão

15 
PROJETO DE RESOLUÇÃO  

Nº 282-A, DE 2006 
(Da Sra. Laura Carneiro)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução nº 282-A, de 2006, que dispõe 
sobre a criação do Grupo Parlamentar Brasil 
– Moçambique; tendo parecer da Mesa Dire-
tora da Câmara dos Deputados, pela aprova-
ção (Relator: Dep. José Tomaz Nonô). 

Tendo apensado o PRC 50/07.

16 
PROJETO DE LEI Nº 706-A, DE 2007 

(Do Sr. Magela)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei nº 706-A, de 2007, que altera o caput 
do art. 65 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro 
de 1998, dispõe sobre a proibição de comer-
cialização de tintas spray para menores de 18 
anos e dá outras providências. Tendo parece-
res: da Comissão de Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável, pela aprovação, com 
emendas (Relator: Dep. Germano Bonow); da 
Comissão de Desenvolvimento Econômico, 
Indústria e Comércio, pela aprovação deste, 
com emenda, e das Emendas da Comissão 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sus-
tentável (Relator: Dep. Miguel Corrêa Jr); e 
da Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, pela constitucionalidade, juridi-
cidade, técnica legislativa e, no mérito, pela 
aprovação deste, com emendas, das Emendas 
da Comissão de Meio Ambiente e Desenvol-

vimento Sustentável, com subemendas, e da 
Emenda da Comissão de Desenvolvimento 
Econômico, Indústria e Comércio (Relator: 
Dep. Nelson Pellegrino). 

17 
PROJETO DE LEI Nº 798-A, DE 2007 

(Do Sr. Hugo Leal)

Discussão em turno único, do Projeto de 
Lei n° 798-A de 2007, que altera a Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que institui o Có-
digo de Trânsito Brasileiro, para estabelecer 
penas alternativas aplicáveis aos crimes de 
trânsito; tendo pareceres: da Comissão de 
Viação e Transportes, pela aprovação (Rela-
tor: Dep. Claudio Cajado); e da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
constitucionalidade, juridicidade, técnica le-
gislativa e, no mérito, pela aprovação (Relator: 
Dep. Regis de Oliveira). 

18 
PROJETO DE LEI Nº 931-A, DE 2007 

(Do Sr. Mauro Nazif)

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Lei nº 931-A, de 2007, que acrescenta 
parágrafo ao Art. 1º do Decreto-Lei nº 201, 
de 27 de fevereiro de 1967, para definir cri-
mes de responsabilidade de Secretários 
Municipais; tendo parecer da Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação 
(Relator: Dep. Gonzaga Patriota). 

Tendo apensado o PL nº 3.081/08.

(Encerra-se a sessão às 11 horas e 51 
minutos.)

Ata da 191ª Sessão, Extraordinária, Vespertina,  
em 13 de agosto de 2008 

Presidência dos Srs. Nárcio Rodrigues, 1º Vice-Presidente.

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS COMPA-
RECEM À CASA OS SRS.:

Arlindo Chinaglia
Narcio Rodrigues
Inocêncio Oliveira

Osmar Serraglio
Ciro Nogueira
Waldemir Moka
José Carlos Machado
Manato
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Arnon Bezerra
Alexandre Silveira
Deley
Partido Bloco

RORAIMA

Angela Portela PT
Edio Lopes PMDB PmdbPtc
Luciano Castro PR
Marcio Junqueira DEM
Maria Helena PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Neudo Campos PP
Urzeni Rocha PSDB
Presentes Roraima: 7

AMAPÁ

Davi Alcolumbre DEM
Evandro Milhomen PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Janete Capiberibe PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Jurandil Juarez PMDB PmdbPtc
Lucenira Pimentel PR
Sebastião Bala Rocha PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Presentes Amapá: 6

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB PmdbPtc
Beto Faro PT
Elcione Barbalho PMDB PmdbPtc
Gerson Peres PP
Giovanni Queiroz PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Jader Barbalho PMDB PmdbPtc
Lira Maia DEM
Lúcio Vale PR
Nilson Pinto PSDB
Paulo Rocha PT
Zé Geraldo PT
Zenaldo Coutinho PSDB
Zequinha Marinho PMDB PmdbPtc
Presentes Pará: 13

AMAZONAS

Átila Lins PMDB PmdbPtc
Francisco Praciano PT
Marcelo Serafim PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Rebecca Garcia PP
Silas Câmara PSC
Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Presentes Amazonas: 6

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
Presentes Rondonia: 7

ACRE

Fernando Melo PT
Flaviano Melo PMDB PmdbPtc
Gladson Cameli PP
Nilson Mourão PT
Presentes Acre: 4

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB
João Oliveira DEM
Laurez Moreira PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Moises Avelino PMDB PmdbPtc
Osvaldo Reis PMDB PmdbPtc
Vicentinho Alves PR
Presentes Tocantins: 6

MARANHÃO

Carlos Brandão PSDB
Cleber Verde PRB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Davi Alves Silva Júnior PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Domingos Dutra PT
Julião Amin PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Pedro Fernandes PTB
Pinto Itamaraty PSDB
Professor Setimo PMDB PmdbPtc
Sarney Filho PV
Sebastião Madeira PSDB
Waldir Maranhão PP
Presentes Maranhão: 11

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB PmdbPtc
Ariosto Holanda PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Chico Lopes PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Ciro Gomes PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
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
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
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Zé Gerardo PMDB PmdbPtc
Presentes Ceará: 19

PIAUÍ

Átila Lira PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Júlio Cesar DEM
Marcelo Castro PMDB PmdbPtc
Nazareno Fonteles PT
Osmar Júnior PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Presentes Piauí: 5

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado DEM
Felipe Maia DEM
Sandra Rosado PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Presentes Rio Grande do Norte: 3

PARAÍBA

Armando Abílio PTB
Luiz Couto PT
Manoel Junior PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Vital do Rêgo Filho PMDB PmdbPtc
Wellington Roberto PR
Wilson Braga PMDB PmdbPtc
Wilson Santiago PMDB PmdbPtc
Presentes Paraíba: 7

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
José Chaves PTB
José Mendonça Bezerra DEM
Maurício Rands PT
Paulo Rubem Santiago PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Pedro Eugênio PT
Raul Henry PMDB PmdbPtc
Roberto Magalhães DEM
Silvio Costa PMN PsbPdtPCdoBPmnPrb
Wolney Queiroz PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Presentes Pernambuco: 19

ALAGOAS

Augusto Farias PTB
Benedito de Lira PP
Carlos Alberto Canuto PMDB PmdbPtc
Francisco Tenorio PMN PsbPdtPCdoBPmnPrb

Joaquim Beltrão PMDB PmdbPtc
Maurício Quintella Lessa PR
Presentes Alagoas: 6

SERGIPE

Iran Barbosa PT
Jackson Barreto PMDB PmdbPtc
Laércio Oliveira PSDB
Pedro Valadares DEM
Valadares Filho PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Presentes Sergipe: 5

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
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
Jutahy Junior PSDB
Lídice da Mata PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Luiz Alberto PT
Luiz Bassuma PT
Marcio Marinho PR
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
Tonha Magalhães PR
Uldurico Pinto PMN PsbPdtPCdoBPmnPrb
Veloso PMDB PmdbPtc
Walter Pinheiro PT
Zezéu Ribeiro PT
Presentes Bahia: 36

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Aelton Freitas PR
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Antônio Andrade PMDB PmdbPtc
Aracely de Paula PR
Bilac Pinto PR
Bonifácio de Andrada PSDB
Carlos Melles DEM
Carlos Willian PTC PmdbPtc
Ciro Pedrosa PV
Edmar Moreira DEM
Eduardo Barbosa PSDB
Elismar Prado PT
Fernando Diniz PMDB PmdbPtc
George Hilton PP
Gilmar Machado PT
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
Lincoln Portela PR
Luiz Fernando Faria PP
Márcio Reinaldo Moreira PP
Marcos Montes DEM
Maria do Carmo Lara PT
Maria Lúcia Cardoso PMDB PmdbPtc
Mário de Oliveira PSC
Mário Heringer PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Mauro Lopes PMDB PmdbPtc
Miguel Martini PHS
Odair Cunha PT
Paulo Piau PMDB PmdbPtc
Rafael Guerra PSDB
Reginaldo Lopes PT
Virgílio Guimarães PT
Vitor Penido DEM
Presentes Minas Gerais: 39

ESPÍRITO SANTO

Camilo Cola PMDB PmdbPtc
Iriny Lopes PT
Jurandy Loureiro PSC
Lelo Coimbra PMDB PmdbPtc
Luiz Paulo Vellozo Lucas PSDB
Rita Camata PMDB PmdbPtc
Sueli Vidigal PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Presentes Espírito Santo: 7

RIO DE JANEIRO

Andreia Zito PSDB
Antonio Carlos Biscaia PT
Ayrton Xerez 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
Filipe Pereira PSC
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
Pastor Manoel Ferreira PTB
Silvio Lopes PSDB
Simão Sessim PP
Solange Almeida PMDB PmdbPtc
Suely PR
Vinicius Carvalho PTdoB
Presentes Rio de Janeiro: 36

SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Antonio Bulhões PMDB PmdbPtc
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB
Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Antonio Palocci PT
Arnaldo Faria de Sá PTB
Arnaldo Jardim PPS
Arnaldo Madeira PSDB
Beto Mansur PP
Cândido Vaccarezza PT
Carlos Zarattini PT
Celso Russomanno PP
Cláudio Magrão PPS
Devanir Ribeiro PT
Dr. Nechar PV
Dr. Pinotti DEM
Dr. Talmir PV
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Dr. Ubiali PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Duarte Nogueira PSDB
Edson Aparecido PSDB
Emanuel Fernandes PSDB
Fernando Chucre PSDB
Francisco Rossi PMDB PmdbPtc
Frank Aguiar PTB
Guilherme Campos DEM
Ivan Valente PSOL
Janete Rocha Pietá PT
Jefferson Campos PTB
Jilmar Tatto PT
João Dado PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Jorge Tadeu Mudalen DEM
Jorginho Maluly DEM
José Aníbal PSDB
José Genoíno PT
José Paulo Tóffano PV
Julio Semeghini PSDB
Lobbe Neto PSDB
Luiza Erundina PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Milton Monti PR
Nelson Marquezelli PTB
Paulo Pereira da Silva PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Paulo Renato Souza PSDB
Paulo Teixeira PT
Regis de Oliveira PSC
Renato Amary PSDB
Ricardo Berzoini PT
Ricardo Tripoli PSDB
Roberto Santiago PV
Silvinho Peccioli DEM
Silvio Torres PSDB
Vanderlei Macris PSDB
Walter Ihoshi DEM
Presentes São Paulo: 52

MATO GROSSO

Carlos Bezerra PMDB PmdbPtc
Eduardo Moura PPS
Eliene Lima PP
Thelma de Oliveira PSDB
Valtenir Pereira PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Presentes Mato Grosso: 5

DISTRITO FEDERAL

Augusto Carvalho PPS
Jofran Frejat PR
Laerte Bessa PMDB PmdbPtc
Osório Adriano DEM
Ricardo Quirino PR
Rodrigo Rollemberg PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Tadeu Filippelli PMDB PmdbPtc
Presentes Distrito Federal: 7

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB
Chico Abreu PR
Íris de Araújo PMDB PmdbPtc
João Campos PSDB
Jovair Arantes PTB
Leandro Vilela PMDB PmdbPtc
Leonardo Vilela PSDB
Luiz Bittencourt PMDB PmdbPtc
Marcelo Melo PMDB PmdbPtc
Pedro Chaves PMDB PmdbPtc
Pedro Wilson PT
Professora Raquel Teixeira PSDB
Rubens Otoni PT
Sandes Júnior PP
Sandro Mabel PR
Tatico PTB
Presentes Goiás: 16

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT
Antonio Cruz PP
Dagoberto PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Geraldo Resende PMDB PmdbPtc
Nelson Trad PMDB PmdbPtc
Vander Loubet PT
Waldir Neves PSDB
Presentes Mato Grosso do Sul: 7

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM
Affonso Camargo PSDB
Alceni Guerra DEM
Alex Canziani PTB
Andre Vargas PT
Angelo Vanhoni PT
Assis do Couto PT
Barbosa Neto PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Cezar Silvestri PPS
Chico da Princesa PR
Dilceu Sperafico PP
Eduardo Sciarra DEM
Giacobo PR
Gustavo Fruet PSDB
Luiz Carlos Hauly PSDB
Luiz Carlos Setim DEM
Marcelo Almeida PMDB PmdbPtc
Max Rosenmann PMDB PmdbPtc
Moacir Micheletto PMDB PmdbPtc
Nelson Meurer PP
Odílio Balbinotti PMDB PmdbPtc
Ratinho Junior PSC
Ricardo Barros PP
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Rodrigo Rocha Loures PMDB PmdbPtc
Presentes Paraná: 24

SANTA CATARINA

Angela Amin PP
Carlito Merss PT
Celso Maldaner PMDB PmdbPtc
Décio Lima PT
Edinho Bez PMDB PmdbPtc
João Matos PMDB PmdbPtc
João Pizzolatti PP
Nelson Goetten PR
Paulo Bornhausen DEM
Valdir Colatto PMDB PmdbPtc
Zonta PP
Presentes Santa Catarina: 11

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT
Beto Albuquerque PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
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
Marco Maia PT
Maria do Rosário PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB PmdbPtc
Nelson Proença PPS
Onyx Lorenzoni DEM
Paulo Pimenta PT
Paulo Roberto PTB
Pepe Vargas PT
Professor Ruy Pauletti PSDB
Renato Molling PP
Tarcísio Zimmermann PT
Vieira da Cunha PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Vilson Covatti PP
Presentes Rio Grande do Sul: 24

I – ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – A lista 

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

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

brasileiro iniciamos nossos trabalhos.
A Sra. Secretária procederá à leitura da ata da 

sessão anterior.

II – LEITURA DA ATA
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN, servindo como 

2ª Secretária, procede à leitura da ata da sessão ante-
cedente, a qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues.) – Passa-
se à leitura do expediente.

III – EXPEDIENTE 
(Não há expediente a ser lido.)

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – En-
contra-se presente o Sr. Ronaldo de Brito Leite, repre-
sentante do Estado do Amazonas, eleito pela coligação 
PTN/PSC/PFL/PAN/PHS/PTC, que tomará posse em 
virtude de afastamento de titular.

Convido S.Exa. a prestar o compromisso regi-
mental, com o Plenário e as galerias de pé.

(Comparece à Mesa o Sr. Ronaldo de Bri-
to Leite e presta o seguinte compromisso):

“PROMETO MANTER E DEFENDER A 
CONSTITUIÇÃO, OBSERVAR AS LEIS, PRO-
MOVER O BEM GERAL DO POVO BRASILEI-
RO E SUSTENTAR A UNIÃO, A INTEGRIDADE 
E A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL”.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Decla-
ro empossado o Sr. Ronaldo de Brito Leite. (Palmas.)

O SR. MIGUEL MARTINI – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Tem 
a palavra o ilustre Deputado Miguel Martini.

O SR. MIGUEL MARTINI (PHS-MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, agradeço-
lhe a liberalidade.

Sras. e Srs. Parlamentares, espectadores da TV 
Câmara, aproveito a oportunidade para dar as boas-
vindas ao nosso companheiro Ronaldo Leite, que a 
partir de agora cerrará fileiras em defesa do huma-
nismo cristão, do solidarismo, proposta que o nosso 
partido tem defendido.

Tenho certeza de que o Deputado Ronaldo Leite, 
além de honrar os que o elegeram, defenderá o seu 
Estado com galhardia, com garra, com persistência e 
saberá representar com dignidade o Partido Huma-
nista da Solidariedade, que tem proposta doutrinário-
ideológica. 

Nós, humanistas da solidariedade, sentimo-nos 
honrados com a presença de S.Exa. 

Nossa bancada cresce 50%. A partir de agora, 
somos 3 Deputados na Câmara Federal para defen-
der este País a partir de nossas propostas doutriná-
rio-ideológicas.

Seja bem-vindo, Deputado Ronaldo Leite.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Só 
para recuperarmos o acordo já comunicado na sessão 
anterior, acerca do procedimento a ser obedecido nesta 
tarde, informo que vamos retirar, de ofício, as Medidas 
Provisórias nºs 435, de 2008, e nº 436, de 2008, da 
Ordem do Dia de hoje. 

Propomos ao Plenário o início da votação desta 
tarde pelos requerimentos de urgência. Depois, natu-
ralmente, teremos uma proposta de pauta que obede-
cerá o acordo firmado pelos Srs. Líderes na reunião 
da manhã.

Antes de iniciar a Ordem do Dia, vamos dar opor-
tunidade aos Parlamentares que quiserem dar como 
lidos seus pronunciamentos. Mas é para fazer apenas 
o registro do pronunciamento e o seu encaminhamento 
à Mesa Diretora.

O SR. AYRTON XEREZ – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. AYRTON XEREZ (DEM – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, consulto 
V.Exa. sobre a eventualidade de realização de reuniões 
das Comissões. Quero saber se as Comissões estão 
funcionando concomitantemente com o desdobramento 
da presente sessão.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Assim 
que nós iniciarmos a Ordem do Dia, determinaremos o 
encerramento de todas as atividades nas Comissões, 
conforme determina o Regimento. Procederemos dessa 
forma, a fim de obter proveito desta sessão.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Alerto 
os Srs. Parlamentares que estão em seus gabinetes ou 
em outras dependências da Casa que teremos várias 
votações nominais na tarde de hoje. Portanto é muito 
importante a presença de S.Exas. em plenário para 
convalidar os projetos que votaremos nesta sessão.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Pas-
sa-se às

IV – BREVES COMUNICAÇÕES
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Edinho 

Bez.
O SR. EDINHO BEZ (Bloco/PMDB – SC. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, registro a aprovação do financiamento de 
US$390 milhões do Japan Bank for International Coo-
peration (JBIC) para obras de saneamento básico em 7 
cidades catarinenses: Florianópolis, Penha, Barra Velha, 
Porto Belo, Bombinhas, Piçarras e Barra do Sul.

Na primeira etapa, o banco japonês repassará 
US$216 milhões ao Governo do Estado de Santa Ca-
tarina. O restante será repassado na segunda fase. A 

linha de crédito tem 7 anos de carência e prazo de pa-
gamento de 25 anos, com juros de 1,20% ao anº

O financiamento japonês, somado aos recursos 
do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) 
– todos voltados para obras de infra-estrutura –, fará 
com que Santa Catarina ultrapasse o índice próprio 
de países desenvolvidos, como, por exemplo, Bélgica, 
Espanha e Portugal, elevando a cobertura de 8% para 
cerca de 80% do Estado.

As negociações com o banco de fomento japonês 
iniciaram-se em 2004. O financiamento é exclusivo para 
localidades à beira-mar, visando contribuir para a dimi-
nuição da poluição dos oceanos em nível mundial.

Desde o Tratado de Kyoto, realizado em 1999, o 
Japão tem-se preocupado com a poluição dos mares, 
de onde provêem quase 80% da sua alimentação.

Meus cumprimentos ao Governador Luiz Henri-
que da Silveira, extensivos à Diretoria da Casa, pelo 
empenho na liberação do financiamento destinado 
ao saneamento dos municípios litorâneos, para que a 
promoção da universalização do saneamento básico 
de Santa Catarina ocorra com maior agilidade, junta-
mente com os recursos previstos no PAC. 

Era o que tinha a dizer.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
reunião de Líderes realizada pela manhã, ficou acer-
tado que a PEC constante da pauta seria colocada em 
votação após os projetos em discussão. Mas iríamos 
pedir prioridade para a votação da PEC. Ela precisa 
de votação nominal, diferentemente de outras matérias 
em que há acordo. Foi celebrado um acordo, que se-
ria ratificado em plenário: a Mesa iria inverter a pauta, 
colocando como primeiro item o atual item 14, após as 
medidas provisórias já retiradas de ofício.

Peço a V.Exa. que seja cumprido o acordo esta-
belecido pela manhã.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Fa-
remos isso sem nenhum problema. Estamos propon-
do que sejam votados os requerimentos de urgência. 
Depois faremos a inversão de pauta para votar a PEC, 
conforme sugestão de V.Exa. Não haverá nenhum pre-
juízo do acordo feito na manhã de hoje.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Logicamen-
te que a prioridade de votação dos requerimentos é 
natural. Mas peço que o primeiro item a ser votado 
após os requerimentos seja a PEC, porque tem vota-
ção nominal.
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O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Sub-
meteremos às Lideranças essa proposta. Havendo 
acordo, é assim que faremos.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Conce-
do a palavra à ilustre Deputada Vanessa Grazziotin.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, que-
ro apenas pedir a V.Exa. a divulgação nos meios de 
comunicação da Casa da matéria Lula pede na UNE 
culto aos heróis, publicada pelo Jornal do Brasil, so-
bre ato político ocorrido ontem, na cidade do Rio de 
Janeiro, em que o Presidente Lula reconheceu que 
o Estado brasileiro foi o responsável pela destruição, 
em 1964, da sede da União Nacional dos Estudantes 
– UNE, que será reconstruída. Esse foi um importan-
te um passo. 

Quero, então, cumprimentar o Presidente Lula 
e, sobretudo, o movimento estudantil brasileiro, que 
tem grande participação na construção da democra-
cia do País. 

Muito obrigada. 

MATÉRIA A QUE SE REFERE A ORA-
DORA

País
Lula pede na UNE culto aos heróis
Paulo Marcio VazKarla Correia
Ao lado do Presidente, José Serra diz que o tema 

tortura é restrito ao Poder Judiciário.
Se a questão a respeito de uma possível punição 

a torturadores da ditadura foi liquidada na segunda-
feira – depois de uma conversa do Presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva com o Ministro da Justiça, Tarso 
Genro – o enterro do assunto foi ontem, no Rio, onde 
Lula esteve junto a ministros e estudantes para assinar 
a proposta de reconstrução do prédio da União Na-
cional dos Estudantes (UNE), na Praia do Flamengo, 
destruído em 1964, no primeiro dia do golpe militar. 
Junto à comitiva presidencial, um estranho no ninho: 
o governador de São Paulo, José Serra, ex-presidente 
da UNE na época da ditadura. Vaiado por grande parte 
do público, Serra não se constrangeu e pediu calma: 
“Ainda não estamos em 2010”, disse logo no início de 
seu discurso. Ao contrário de Lula, que, assim como 
da última vez em que esteve no Rio, não falou com a 
imprensa, Serra se pronunciou rapidamente sobre a 
polêmica a respeito dos torturadores:

– Não acho que é o momento adequado 
para este tipo de debate. – afirmou. – Mas, em 
todo caso, tem um sistema judiciário que deve 
interpretar a lei. É o judiciário que tem de re-
solver. Não é uma tarefa do Executivo.

A única menção de Lula aos crimes cometidos 
na época da ditadura foi feita durante seu discurso, em 
forma de sugestão à UNE, para que no novo prédio a 
ser construído – o antigo foi incendiado pelo governo 
militar – haja um memorial em homenagem aos estu-
dantes mortos durante o regime.

– Precisamos tratar um pouco melhor os 
nossos mortos. Toda vez que falamos dos es-
tudantes e operários que morreram, falamos 
xingando alguém que os matou. Este martírio 
nunca vai acabar se a gente não aprender a 
transformar os nossos mortos em heróis – 
disse Lula. – O Brasil é um País que não tem 
heróis. Quando perguntam, a gente só lembra 
de Tiradentes.

Em documento assinado ontem por Lula, o Es-
tado reconhece sua responsabilidade pela destruição 
da sede da UNE, em 1964, e define uma indenização 
à entidade, por meio de um projeto de lei. A proposta 
prevê a reconstrução do prédio, cujo projeto, assinado 
por Oscar Niemeyer, já está pronto.

Na ocasião, também foi lançada a Caravana UNE, 
que percorrerá, de ônibus, 41 universidades brasilei-
ras com uma equipe de universitários aptos a discutir 
temas como saúde, educação e cultura.

Lula também falou sobre a presença de Serra no 
palanque, junto ao Governador do Rio, Sérgio Cabral, 
e alguns ministros, entre eles, Fernando Haddad (Edu-
cação), José Gomes Temporão (Saúde) e Luiz Dulci 
(Secretaria Geral da Presidência):

– O fato de Serra estar aqui junto co-
migo, junto a Sérgio Cabral e com a UNE e 
a Ubes, da forma mais civilizada possível, é 
porque somos amigos antes de tudo. Somos 
adversários quando há disputa política, mas 
somos amigos na construção da democracia 
neste País.

Militares “encerram” assunto
Mais cedo, em cerimônia de apresentação dos 

novos oficiais-generais, no Palácio do Planalto, a or-
dem dentro do Governo foi de manter o silêncio sobre 
a polêmica em torno da Lei de Anistia. O Presidente 
Lula deixou o discurso a cargo do Ministro da Defe-
sa, Nelson Jobim, que evitou qualquer referência ao 
assunto. Os três comandantes das Forças Armadas 
deram a questão por “encerrada”.

– Estamos seguindo o caminho orienta-
do pelo Presidente da República que declarou 
ontem que não é um assunto para ser tratado 
pelo Executivo – resumiu o comandante da 
Marinha, almirante Moura Neto.
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A SRA. JANETE ROCHA PIETÁ (PT – SP.) – Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, registro hoje o le-
vantamento realizado pelo Instituto de Pesquisa Econô-
mica Aplicada – IPEA, que indica a redução da pobreza 
no Brasil. O número de pobres diminuiu de 35% para 
24,1% no período de 2003 a 2008. Cerca de 3 milhões 
de pessoas saíram da pobreza nesse período. 

Além disso, o Brasil já ultrapassou a meta de re-
duzir à metade a extrema pobreza até 2015, objetivo 
do terceiro milênio. Outra boa notícia é de que pela 
primeira vez estamos entre os países de alto Índice de 
Desenvolvimento Humano – IDH.

Nesse contexto, destaco importante dado divulga-
do pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Com-
bate à Fome, informando que 60.165 famílias devol-
veram, voluntariamente, o benefício do Bolsa Família, 
desde a sua implantação, em 2004. A maioria dessas 
famílias justificou seu desligamento alegando aumento 
da renda familiar. Essa postura reforça a cidadania. Os 
beneficiados do programa, ao adquirirem autonomia 
através do emprego formal, pedem desligamento do 
programa sabedores de que outras pessoas dele ne-
cessitam. Isso é digno, muito digno, Sr. Presidente.

Obrigada. 
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, senhoras e senhores que assistem a esta 
sessão ou nela trabalham, o programa Espaço Público, 
da TV Brasil, foi retirado do ar sem que saibamos os 
motivos que levaram a direção dessa emissora públi-
ca a tal decisão. 

Esse programa cumpria importante papel na in-
formação e formação dos seus telespectadores. Os 
grandes temas nacionais eram ali tratados por espe-
cialistas, com diferentes enfoques.

É lastimável o fim desse espaço. Somamo-nos, 
então, à campanha pela volta do programa através de 
abaixo-assinado disponível na página eletrônica: www.
democracia.comunicacaopopular.org.

Transcrevo o manifesto contra a retirada do pro-
grama da grade de programação do TV Brasil:

“Gostaríamos de externar nossa insa-
tisfação com relação à retirada do programa 
‘Espaço Público’ da grade de programação 
da TV Brasil. 

Consideramos que uma das principais 
funções de uma TV pública é incentivar o de-
bate de grandes temas nacionais, garantindo 
a liberdade de expressão e a pluralidade de 
opiniões. 

Sem que haja transparência e democra-
cia, não existe TV pública. Assim como também 
não existe TV pública se há subordinação aos 

interesses ou à mesma lógica mercadológica 
que rege as redes e emissoras comerciais. 

A dificuldade em obter patrocínio para um 
determinado programa não pode e nem deve 
ser o único fator a ser levado em consideração 
para sua descontinuidade. 

Sobretudo porque o País confia ao con-
selho gestor os recursos necessários à TV 
pública, a fim de ela cumpra sua missão de 
oferecer à população conteúdos relevantes e 
que não necessariamente são contemplados 
pela lógica de mercado.”

Agradeço a todos a atenção. 
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, registro a inaugu-
ração da nova sede da Associação Beneficente Cami-
nhos da Luz, na última sexta-feira, e também a reunião 
de ontem no Clube Esperia, de forma a pressionar a 
votação do projeto de lei da microempresa, que está 
na pauta de hoje.

Obrigado. 
O SR. ÁTILA LINS (Bloco/PMDB – AM. Sem revi-

são do orador.) – Sr. Presidente, quero apenas registrar 
solenidade realizada ontem na cidade de Tabatinga, 
fronteira do Amazonas com o Peru e a Colômbia, pelo 
fato de o Banco Mundial ter assinado com o Governo 
do Amazonas empréstimo de 35 milhões de dólares 
para investimentos na região do Alto Solimões, em sa-
neamento básico, arranjos produtivos e saúde.

É, portanto, uma medida excepcional para aju-
dar os Municípios daquela longínqua e vasta região 
do nosso Estado.

O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB – CE. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, a Ordem dos Economistas do Brasil, 
em prefeita consonância com o Conselho Regional de 
Economia de São Paulo, promove marcante evento, no 
próximo dia 18, segunda-feira, na Capital bandeirante, 
com o objetivo de galardoar personalidades que se 
distinguiram nas respectivas atividades, fazendo jus, 
portanto, ao reconhecimento da prestigiosa categoria e, 
por extensão, da própria sociedade civil organizada.

O primeiro dos laureados é o Presidente do BN-
DES, Luciano Coutinho, cuja atuação há comprovado 
o seu talento fulgurante e o apego a princípios éticos 
inarredáveis.

O Deputado Mauro Benevides Filho, Secretário 
da Fazenda de nosso Estado e Coordenador do CON-
FAZ, foi apontado como Economista do Setor Público, 
já conhecido desta Casa pelos debates de que há par-
ticipado sobre a reforma tributária, em curso na Co-
missão Especial, presidida pelo ilustre colega Antonio 
Palocci, ex-Ministro da Fazenda.
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Igualmente serão distinguidas outras figuras de 
relevo, como o ex-Ministro Roberto Rodrigues; o repre-
sentante do Meio Ambiente, Paulo Nogueira Neto; o 
representante de Projetos Sociais, Paulo Israel Singer; 
os representantes de Projetos Culturais, João Câmara 
Filho, Maria Eugênia e Luiz Chaffin; além de represen-
tantes de diversas áreas assemelhadas, igualmente da 
competência de detentores de graduação em Ciências 
Econômicas.

O acontecimento é de extraordinária significação 
e certamente contará com a presença de autoridades, 
empresários, bem assim de membros da entidade, na 
qual pontificam outras personalidades vinculadas aos 
setores públicos e privados.

Decidi, por isso, fazer o registro, no plenário da 
Casa, cumprimentando a Ordem dos Economistas e 
os que foram contemplados com a honraria, prestes 
a ser outorgada, em razão de méritos incontáveis que 
contribuíram para projetá-los em suas atividades pro-
fissionais.

Trata-se de festividade da maior imponência, 
que terá como palco o Buffet Rosa Rosarum, naquela 
metrópole.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. WALDIR MARANHÃO (PP – MA. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, tramita nesta Casa matéria que visa alterar 
a vida política brasileira: a coincidência de mandatos, 
com eleições gerais a cada 4 anos, e não mais elei-
ções alternadas a cada 2 anos, como ocorre atualmen-
te. Com isso, esbarramos nos mandatos já em curso, 
pois diminuir o tempo de gestão causaria problemas 
de ordem constitucional, e a prorrogação dos 4 anos 
precisa ser decidida antes das próximas eleições.

A proposta inicial apresentada estabelece que 
os mandatos dos Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereado-
res, eleitos nas primeiras eleições realizadas a partir 
da promulgação da emenda constitucional, sejam de 
6 anos.

Deve haver a garantia de que o excepcional au-
mento na duração dos mandatos definidos de Prefeitos 
e Vereadores seja decidida antes do pleito de outubro 
próximo. Para isso, será feito um esforço para que a 
matéria seja levada a plenário o quanto antes. Então, 
não existe mudança da regra, o eleitor vai votar na elei-
ção sabendo se o mandato será de 4 ou 6 anos.

Além da economia de recursos com eleições, o 
mais importante é que o País ganhará em agilidade 
administrativa. Tanto o Poder Legislativo quanto o Exe-
cutivo funcionarão sem as interrupções e restrições 
impostas pelo próprio sistema político e pela legislação 
eleitoral. Atualmente, o Congresso deixa de funcionar 
em plenitude por pelo menos 3 meses a cada 2 anos, 

deixando de tomar decisões importantes para o Brasil, 
o que, por sinal, sempre gera justas críticas da socie-
dade e da imprensa. 

Da mesma forma, o Poder Executivo fica impos-
sibilitado de repassar recursos para Estados e Mu-
nicípios por causa do período eleitoral, paralisando 
projetos e ações da administração em todas as esfe-
ras de governº

O custo das eleições de 2002 foi de aproximada-
mente 800 milhões de reais, que poderiam ser aplica-
dos em saneamento básico, saúde, educação, entre 
outras carências tão óbvias em nosso País. Por outro 
lado, acredito que um mandato de 6 anos pode não ser 
viável, talvez, seria melhor 2 mandatos de 3 anos. 

“O custo de uma eleição realmente é 
muito alto. E o custo na economia é palavra 
de ordem, mas a democracia é clara e, a par-
tir do momento que se percebe que a econo-
mia pode prejudicá-la, o correto é escolher a 
democracia”. 

Muito obrigado.
O SR. ELIENE LIMA (PP – MT. Pronuncia o se-

guinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, a Associação dos Criadores do Vale do Arinos 
está trabalhando a todo o vapor para o sucesso da 16ª 
edição da Exposição Agropecuária do Vale do Arinos 
(EXPOVALE), que será realizada entre os dias 16 e 
24 de agosto.

Essa, que é a maior festa do Vale do Arinos, 
realizada no Município de Juara, vem ganhando des-
taque no Estado de Mato Grosso a cada edição que 
passa, pela competência dos organizadores e pelas 
atividades e apresentações que atraem a população 
de Juara e região.

No próximo sábado, dia 16, será a abertura oficial 
da festa com desfile e cavalgada pelas principais ruas 
e avenidas de Juara.

Também está confirmada a realização, durante a 
EXPOVALE, de rodeios em touro e cavalo, 6 leilões e 
palestras relacionadas ao agronegócio e à formação 
do homem do campo, sobre temas como: Cultivo da 
teca: instalações e condução; Cruzamento industrial: 
como utilizar este instrumento; Nutrição para vacas lei-
teiras a pasto; Alternativas para reforma de pastagens 
e integração lavoura-pecuária.

Este ano, com certeza, será repetido o sucesso 
da edição anterior, e a festa será muito melhor! Além de 
extensa programação, que inclui baile country, desfile de 
rua e show pirotécnico, o ápice será o show da Banda 
Calypso, no dia 20 de agosto, na Arena da ACRIVALE 
– Associação dos Criadores do Vale do Arinos. 
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Portanto, desde já deixo os meus parabéns ao 
povo juarense e aviso que nos veremos no próximo 
sábado na festa de abertura da EXPOVALE. 

Em segundo lugar, Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, quero registrar que “o Governo de Mato 
Grosso vai dar ginásios e praças às cidades que mais 
combaterem queimadas”, como diz o título de matéria 
feita pelos jornalistas José Eduardo Rondon e Matheus 
Pichonelli, do jornal Folha de S.Paulo, dando desta-
que à ação do governo de Mato Grosso de construir 
ginásios e praças públicas como forma de premiar os 
2 Municípios que conseguirem o maior índice de re-
dução de focos de fogo até setembro. 

A medida compensatória adotada pelo Governo 
Blairo Maggi já foi anunciada às Prefeituras, e cada 
obra custará cerca de R$250 mil. 

Segundo o Secretário-Chefe da Casa Civil do 
Estado, Eumar Novacki, o motivo de ser um ginásio de 
esportes ou uma praça se deve ao fato de tais obras 
envolverem a sociedade. As pessoas, assim, passam 
a se preocupar em fazer com que o seu Município seja 
um dos escolhidos. 

Mato Grosso teve 713 registros de queimadas 
em julho, segundo o Instituto de Nacional de Pesqui-
sas Espaciais – INPE. O número representa 30,8% do 
total de focos de calor identificados no País no perío-
do: 2.310. Houve, porém, uma redução de 8,8% das 
ocorrências em relação a julho de 2007, quando foram 
registradas 782 queimadas no Estado. 

Os próximos índices de redução serão calculados 
entre 15 de julho e 15 de setembro, período em que 
estão proibidas as queimadas no Estado. 

Para concorrer ao prêmio, as Prefeituras terão de 
criar uma brigada antiqueimadas e obter redução de 
pelo menos 50% dos focos de calor em comparação 
a 2006. A meta de redução tem como base dados de 
2006 porque o número de queimadas foi menor na-
quele ano 

O Governo concederá o prêmio aos vencedores 
em 2 grupos de cidades: os 19 Municípios com maior 
incidência de queimadas e as 122 cidades restantes 
do Estado. 

Os Municípios com mais focos de queimadas 
neste mês ficam nas regiões central e norte do Esta-
do, com predomínio de áreas florestais: Nova Ubiratã 
(48), Tapurah (48), Nova Maringá (46) e Santa Car-
mem (35).

Parabenizo o jornal Folha de S.Paulo pelo desta-
que e por mostrar ao Brasil que não estamos de braços 
cruzados nessa questão da devastação florestal.

Feito o registro, passo a abordar outro assunto, 
Sr. Presidente. –

Sras. e Srs. Deputados, quero aqui fazer também 
um registro sobre lamentável fato ocorrido no último 
sábado e que envolve o Deputado Estadual licenciado 
Airton Rondina Luiz, o Português, colega de partido, 
que caiu do cavalo e teve traumatismo craniano 

Airton Rondina Luiz participava da tradicional 
cavalgada de Araputanga, Mato Grosso, quando foi 
surpreendido pelo próprio animal, que empinou e o 
derrubou. Ainda no local, ele recebeu os primeiros 
socorros do nosso colega Pedro Henry, que é médico 
anestesista e também participava da festividade. 

Em seguida, Português foi levado pela UTI aé-
rea para Cuiabá, onde deu entrada no Hospital Santa 
Rosa e foi atendido pelo médico neurologista Wilson 
Novaes, que, após os exames, informou que o quadro 
clínico de seu paciente era grave. 

No domingo, Rondina foi transferido para o hos-
pital Sírio-Libanês, na Capital de São Paulo. 

Graças a Deus, as últimas notícia que vêm da fa-
mília afirmam que o Deputado passa bem, mas ainda 
sofre oscilações de memória. Vários exames já foram 
feitos, e dentro de 72 horas será possível apresentar 
um resultado, que esperemos seja positivo. 

Português ingressou na vida pública em 1993 
quando eleito Vereador em Araputanga. Em 1997, foi 
eleito Prefeito do Município, tendo sido reeleito em 
2000. Em 2006, elegeu-se Deputado Estadual com 
20.784 votos. O progressista, licenciado há mais de 90 
dias, deixou a vaga para o médico Antônio Azambuja, 
também do PP – de Pontes e Lacerda. 

Sua principal bandeira no Legislativo é a melhoria 
no atendimento da saúde pública da região sudoeste 
de Mato Grosso e a luta pela ampliação do número de 
leitos e pela disponibilização de novas especialidades 
médicas para a região oeste do Estado. 

Dessa forma, Sr. Presidente, fica o registro e a 
nossa torcida para o pronto restabelecimento do De-
putado Rondina. 

Por fim, Sras. e Srs. Deputados, deixo à Casa a 
notícia de que 4 dos 20 bafômetros aguardados para 
entrar em funcionamento em Mato Grosso já chega-
ram ao Estado. Os equipamentos foram entregues ao 
Instituto de Metrologia e Qualidade – IMEQ para serem 
submetidos ao exame periódico. A data estabelecida 
para a entrega de todos os aparelhos à Polícia Militar 
pelo DETRAN do Estado foi dia 20. 

Esses 4 bafômetros, que já foram avaliados e re-
ceberam o certificado de qualidade, são equipamentos 
novos e que já saem da fábrica com verificação inicial 
do INMETRO. 

Os aparelhos foram adquiridos em pregão rea-
lizado no mês passado pela Secretaria de Estado de 
Administração. Além dos aparelhos, a empresa ven-
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cedora, ficou responsável pela entrega de mais 50 mil 
bocais descartáveis até esta quarta-feira. 

Portanto, esses bafômetros vão auxiliar os policias 
e fiscais de trânsito no cumprimento da Lei Seca, que 
vem reduzindo sensivelmente os índices de acidentes 
automobilísticos em todo o Brasil. 

Era o que tinha a dizer Sr. Presidente.
O SR. BARBOSA NETO (Bloco/PDT – PR. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, toda a imprensa e a diplomacia mundial 
registraram o que poderia ser chamado de “fracasso” 
na última negociação brasileira na Rodada de Doha.

Nosso Embaixador e ex-Ministro da Fazenda, 
Rubens Ricupero, afirma que a política externa do 
Governo Lula baseou-se em 3 objetivos claros: forta-
lecimento do MERCOSUL, obtenção de uma vaga no 
Conselho de Segurança da ONU e um acordo agrícola 
na Rodada de Doha.

Infelizmente, devido à conjuntura internacional, es-
ses objetivos não puderam ser atingidos até agora.

Porém, um fator importante surge como novida-
de, Sr. Presidente. A Índia, mercado importantíssimo 
para o nosso agronegócio, está sofrendo escassez de 
grãos e alimentos. A situação chegou ao ponto de o 
Secretário do Departamento do Bem-Estar Social in-
diano, Vijaya Prakash, solicitar que os pobres de sua 
região passem a alimentar-se de ratos como alterna-
tiva à fome que ameaça aquele país. 

Sabemos que a Índia e a China têm população 
crescente e um dos maiores mercados mundiais de 
consumo. Justamente por isso, seus governos vêm 
tentado fomentar a sua produção nacional, fornecen-
do subsídios a seus produtos agrícolas ante aos do 
mercado internacional.

Entretanto, face à essa situação, acredito que 
é hora de o Brasil tentar uma nova investida mais 
agressiva.

Temos um potencial agrícola invejável por qual-
quer nação do mundo. Não só somos auto-suficientes 
na produção de grãos, como temos capacidade de ex-
portar muito além do que já fazemos.

Por esse motivo, solicito aos nossos Ministros 
da Agricultura, das Relações Exteriores e até mesmo 
ao nosso Presidente da República que ajam nesse 
sentido.

Vamos trabalhar para abrir esse importante mer-
cado para a produção agrícola brasileira e provar, de 
uma vez por todas, que a tão falada “crise dos alimentos” 
é um mito que podemos combater de forma exemplar 
para todo o mundo.

Era o que tinha a solicitar.
O SR. MAX ROSENMANN (Bloco/PMDB – PR. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 

e Srs. Deputados, a reunião para discutir a Rodada 
Doha, de liberalização do comércio mundial, fracas-
sou pela quinta vez após 9 dias de reuniões em Ge-
nebra, na Suíça. 

A Rodada Doha, lançada no final de 2001 e que 
deveria ser concluída em 2004, tentava reduzir o pro-
tecionismo e alavancar o comércio mundial. Infelizmen-
te, porém, esbarrou na intransigência dos países ricos 
exportadores de produtos industrializados em abrir 
maior espaço para os países em desenvolvimento, 
exportadores de produtos primários. 

As negociações entraram em colapso depois que 
os EUA, a Índia e a China não conseguiram chegar 
a um acordo sobre tarifas de importação para o setor 
agrícola. Sem um acordo final, a União Européia (UE) 
também não terá de oferecer maior abertura para seus 
mercados agrícolas para a produção dos países emer-
gentes – estes, por sua vez, não terão de abrir seus 
mercados de produtos industriais e de serviços para 
as empresas dos países ricos. 

Com as eleições presidenciais americanas, é 
improvável que um novo encontro de Ministros ocorra 
antes do segundo semestre de 2009.

Por mais boas intenções que fossem alardeadas 
durante as negociações, o fato é que para aqueles que 
conhecem a forma de agir dos países ricos ao longo 
da história, o fracasso da Rodada Doha não é exata-
mente uma surpresa. 

Como na fábula O lobo e o cordeiro, seria inge-
nuidade esperar que os países ricos, por sua livre e 
espontânea vontade, abrissem mão das vantagens 
que têm na competição comercial em favor dos países 
emergentes, sem que houvesse uma pressão decidi-
da e concreta para que isso acontecesse. Basta lem-
brar que o Brasil, quando ainda era devedor do Fundo 
Monetário Internacional, tinha de pagar altos spreads 
bancários a título de taxa de risco. 

Hoje os Estados Unidos são o grande país de 
risco, e nós brasileiros continuamos comprando títulos 
do Tesouro Norte Americano, que pagam os menores 
juros do mundo. Esta é uma luta de mercado, e nela 
não há lugar para bons sentimentos. 

Na nossa visão, o Brasil negocia de forma iná-
bil, e não reage da forma como deveria, nem à altura 
do que o momento exige. Política internacional é um 
jogo de pressão, e nesse jogo só é respeitado quem 
se faz respeitar. Os EUA, por exemplo, inviabilizaram 
a exportação do álcool etanol brasileiro, sobretaxando 
o nosso produto em 50%, para proteger o etanol fei-
to do milho pelos produtores norte-americanos. Com 
isso, acaba prejudicando a alimentação do planeta, já 
que o etanol produzido do milho tem impacto direto no 
preço dos alimentos. 
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O fato é que se os países emergentes não rea-
girem à altura, o lobo vai ficar cada vez mais rico, e o 
resto do mundo vai morrer de fome. Só seremos res-
peitados se fizermos valer nossos direitos com ações 
concretas e não com discursos. O Brasil e os demais 
países em desenvolvimento deveriam demonstrar na 
prática o que pretendem, e demonstrar às grandes 
potências que se elas não cederem terão prejuízos. 
No comércio, na disputa por lucro, essa é a única lin-
guagem entendida por todos. 

Uma forma de fazer isso é justamente sobreta-
xar as importações dos países ricos em setores como 
o de serviços e outros de interesses dessas nações, 
pois somente assim eles terão interesse em negociar 
melhores condições para o comércio mundial. 

O Brasil também poderia, por exemplo, liderar 
uma tomada de ação conjunta dos países emergentes 
para suspender o reconhecimento de patentes de me-
dicamentos até que os países ricos se comprometam 
a sentar à mesa de negociação de forma respeitosa. 
Enfim, não podemos continuar sendo inocentes e acre-
ditar que os países ricos vão abrir mão dos privilégios 
que possuem. 

Há muitos interesses em jogo, e, enquanto não 
atingirmos as grandes potências naquilo que lhes é 
mais caro, elas continuarão ignorando e humilhando o 
resto do mundo, já que o tempo corre a seu favor. 

Só haverá abertura do comércio mundial quan-
do os países ricos sentirem que se não aceitarem 
essa abertura terão seus interesses comprometidos. 
Do contrário, continuaremos nesse jogo de cena, em 
que os ricos ficam cada vez mais ricos, e os pobres 
disputam migalhas. 

Precisamos fazer valer os direitos daqueles que 
hoje representam grande parte da população e da pro-
dução mundial. E isso só acontecerá quando jogarmos 
com as mesmas armas daqueles que hoje subjugam 
o mundo aos seus interesses.

Passo agora, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
dos, a tratar de outro assunto. O Congresso Nacional 
retomou as sessões plenárias na semana passada, 
após um curto recesso, e a nossa expectativa é mais 
uma vez de que possamos dar ao País as respostas 
que ele espera no que se refere à discussão, elabora-
ção e aprovação de matérias importantes para o de-
senvolvimento do Brasil.

Entre as questões que aguardam decisão desta 
Casa e que têm uma importância vital para o futuro do 
País estão a reforma tributária, por meio das PEC nº 
233, de 2008, e nº 31, de 2007, que estabelecem as 
bases para a simplificação e modernização do sistema 
tributário brasileiro, bem como para o fim da guerra fis-

cal – e elas são fundamentais para dinamizar e tornar 
a nossa economia mais competitiva. 

Também aguardam votação desta Casa o des-
taque que ainda resta da Contribuição Social para a 
Saúde (CSS); a PEC do trabalho escravo; o projeto 
de reestruturação de cargos na administração federal, 
entre outros temas. 

Lamentavelmente, porém, como vem acontecen-
do já há algum tempo, a pauta da Câmara novamente 
se encontra trancada por 4 medidas provisórias edi-
tadas pelo Executivo. E infelizmente não vemos pers-
pectivas de mudança no comportamento do Governo 
Federal, que continua a produzir medidas provisórias 
em série, mesmo para assuntos banais, que poderiam 
perfeitamente ser discutidos e aprovados por meio de 
projetos de lei. 

Durante o recesso, por exemplo, o Governo editou 
mais uma MP, desta vez para transformar a Secretaria 
Especial de Aqüicultura e Pesca em Ministério, com a 
criação de 297 novos cargos sem concurso público, 
com um impacto de 14 milhões de reais anuais aos 
cofres públicos. 

A verdade é que o Congresso brasileiro está 
tendo suas prerrogativas usurpadas pelo excesso de 
medidas provisórias, que nada mais é do que uma re-
edição do famoso decreto-lei, pelo qual os governos 
militares comandaram o Brasil durante 21 anos sem 
ter que prestar contas ao Parlamento. Basta lembrar 
que, somente em 2007, mais de 70% das sessões do 
Senado foram suspensas pela tramitação de MPs, e 
infelizmente na Câmara a situação não foi diferente. 

Somente no primeiro semestre deste ano, vota-
mos na Câmara Federal 36 medidas provisórias, sobre 
os mais diversos temas, muito deles podendo ser tra-
tados por meio de outros instrumentos legislativos. 

Durante o semestre, a Câmara dos Deputados 
realizou 94 sessões de votação, sendo que em 65 ses-
sões a pauta estava trancada por medidas provisórias. 
Com isso, os Parlamentares simplesmente perderam 
a prerrogativa de estabelecer as prioridades e defi-
nir a pauta de votações dos projetos que consideram 
importantes para o País, porque a todo tempo somos 
interrompidos pela necessidade de votar as MPs em 
quantidade industrial produzidas pelo Executivo, muitas 
delas para acomodar situações pontuais que não têm 
nenhum caráter de emergência, como exige a lei. 

Ou o Congresso brasileiro reage a essa situação, 
ou continuará sofrendo o desgaste perante a opinião 
pública, que cobra dos Parlamentares e não do Exe-
cutivo a responsabilidade pelos períodos em que a 
pauta fica trancada por conta das MPs. 
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Nós temos, por exemplo, agora a questão da re-
forma tributária novamente colocada como uma das 
prioridades para discussão nesta Casa. 

Infelizmente, porém, mesmo para quem como 
nós, que sempre defendemos a necessidade da mo-
dernização do sistema tributário brasileiro, com a de-
soneração do setor produtivo para a dinamização da 
economia, a sensação é de que há pouca chance de 
esse assunto avançar, já que não há demonstração 
de vontade política por parte do Governo Federal para 
que isso ocorra. Todos nós sabemos que, no regime 
presidencialista, a responsabilidade por ditar a pauta 
da discussão política é do Governo Federal, do Exe-
cutivo, na pessoa do Presidente.

Portanto, se o Governo quiser mesmo que a re-
forma tributária avance, ele deveria colocar seus Líde-
res e sua maioria parlamentar a serviço desse tema. 
Lamentavelmente, porém, não é isso que temos visto 
nos últimos anos, e não vemos perspectivas de que 
isso ocorra agora. Até porque, como foi noticiado re-
centemente, a arrecadação de impostos e contribuições 
pelo Governo Federal continua batendo recordes su-
cessivos, tendo crescido mais de 10% só no primeiro 
semestre de 2008.

Mesmo com o fim da CPMF, o que muitos afir-
mavam seria o fim do mundo, a Receita Federal arre-
cadou mais 333 bilhões de reais. Somente no mês de 
junho, foram 55,7 bilhões de reais, aumento de 7,11% 
em relação ao mesmo mês anterior. 

Ocorre que reforma tributária pressupõe redução 
da carga tributária, e fica difícil imaginar que o Governo 
tenha realmente interesse em discutir isso justamente 
no momento em que bate recordes de arrecadação, o 
que permite que, ao invés de ter que fazer economia e 
definir melhor as prioridades, ele continue a aumentar 
cada vez mais seus gastos, muitas vezes para acomo-
dar interesses político-partidários de ocasião. 

Apesar de todas essas dificuldades, esta Casa 
tem dado as respostas que a sociedade exige, em as-
suntos de grande importância. No primeiro semestre, 
aprovamos projetos importantes, como o que criou o 
Piso Salarial Nacional de 950 reais para professores 
do ensino público infantil, fundamental e médio nos 
3 níveis, federal, estadual e municipal, o que garan-
te a melhoria das condições de trabalho para nossos 
mestres, e da qualidade de ensino ofertada as nossas 
crianças. Também aprovamos uma legislação mais 
rigorosa para coibir o abuso do álcool por parte dos 
motoristas, que vem sendo conhecida como Lei Seca, 
e que, em que pesem as críticas e questionamentos 
que tem recebido, vem colaborando para a redução 
de mortes e acidentes em nosso trânsito. 

Na área de segurança, foram aprovados 9 proje-
tos, entre eles o que estabelece penas maiores para 
crimes sexuais contra crianças e adolescentes; o que 
tipifica o crime de seqüestro relâmpago; e o que disci-
plina as medidas cautelares, como prisão temporária 
e preventiva. 

Mas acreditamos que podemos fazer muito mais. 
Só que para isso o Congresso Nacional precisa recu-
perar o poder de iniciativa e as prerrogativas que lhe 
cabem de ditar os rumos das discussões políticas e 
sociais em nosso País. 

Precisamos urgentemente mudar o rito de trami-
tação das medidas provisórias e estabelecer limites 
mais rígidos para a edição das mesmas, para que esta 
Casa não continue sendo refém do Executivo. 

Precisamos recuperar os instrumentos neces-
sários, para que possamos atender ao clamor público 
e para que a nossa pauta de discussão reflita efeti-
vamente os anseios, necessidades e reivindicações 
dos brasileiros.

Afinal, estamos aqui para cumprir uma missão 
que nos foi atribuída. A população espera e deposita 
neste Parlamento a esperança de que os verdadeiros 
homens públicos possam indicar o caminho para um 
País mais justo, em que todos tenham a oportunidade 
de levar uma vida digna e de sonhar com um futuro 
melhor para si e sua família.

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que autorize a di-
vulgação deste pronunciamento no programa A Voz 
do Brasil.

Muito obrigado.
O SR. EDUARDO VALVERDE (PT – RO. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, no dia 11 de agosto 
comemoramos a instituição dos cursos jurídicos no 
Brasil. No entanto, apenas 40% das Comarcas brasi-
leiras têm Defensorias Públicas. 

Tem sido difícil o acesso da população mais em-
pobrecida ao Judiciário, em face da total desestrutura-
ção das Defensorias Públicas. Embora se comemore 
quase o centenário da criação dos cursos jurídicos no 
Brasil, é visível a deficiência no tocante a esse aces-
so. Há uma PEC que trata das Defensorias Públicas. 
Esperamos que os Líderes a coloquem na pauta para 
votação.

A SRA. JANETE CAPIBERIBE (Bloco/PSB – 
AP. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, a Comissão de Direitos Hu-
manos e Minorias realiza audiência, logo mais às 14h, 
no Plenário 9, para debater a situação das vítimas de 
escalpelamento em acidentes com barcos, principal-
mente na Amazônia e no litoral catarinense, onde as 
ocorrências são maiores.
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Ano passado, apresentei o Projeto de Lei nº 1.531, 
de 2007, com o objetivo de prevenir esse tipo de aci-
dente. Em abril deste ano, a Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania aprovou o projeto de minha 
autoria. A proposta, que torna obrigatório instalar a 
proteção sobre o motor e o eixo de embarcações, está 
sob análise do Senado Federal.

Até o ano passado, o tema era tabu. O projeto de 
lei e a mobilização das vítimas trouxeram o problema 
à 2ª Conferência Nacional de Mulheres e a esta Casa. 
O Poder Público saiu da imobilidade. 

Várias medidas estão sendo adotadas para re-
duzir os casos e recuperar a dignidade das mulheres 
e crianças vítimas dessas tragédias.

O Ministério da Saúde já remunera por ações que 
atendem especificamente as vítimas de escalpelamen-
to, como as cirurgias reparadoras e de reconstrução e 
os expansores de pele. Profissionais da área de saúde 
estão sendo capacitados para atender as vítimas.

A cidade de Belém sediará 2 hospitais-referência, 
já que o Amapá e o Pará registram o maior número 
de acidentes. 

Técnicos da FUNDACENTRO, do Ministério do 
Trabalho, estudaram a engenharia e a operação das 
embarcações, apontaram os problemas e buscam 
soluções que resultem numa embarcação mais pró-
xima do ideal. 

A FUNDACENTRO está testando um protótipo de 
carenagem para cobrir o eixo, o motor e outras partes 
que oferecem risco. O protótipo da FUNDACENTRO 
será testado no Amapá e no Pará. 

Até a instalação desses equipamentos de prote-
ção, o mais sensato é desligar o motor toda vez que 
qualquer pessoa for tirar a água da embarcação.

Convido os colegas para debaterem esse tema, 
no Plenário 9, que mostra a atenção desta Casa com 
as populações ribeirinhas.

Peço, Sr. Presidente, a divulgação deste pronun-
ciamento nos órgãos de comunicação da Casa.

Muito obrigada.
A SRA. JÔ MORAES (Bloco/PCdoB – MG. Sem 

revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, registro minhas congratulações à União Na-
cional dos Estudantes – UNE e à União Brasileira dos 
Estudantes Secundaristas – UBES. 

O Presidente Lula assumiu o resgate histórico do 
ato absurdo realizado num período autoritário, quando 
foi destruída a sede da UNE. 

Hoje a União Nacional dos Estudantes desem-
penha um papel novo, diferente. Aqueles críticos que 
consideram que a UNE é chapa branca, porque não é 
contra tudo, não compreendem que a sociedade bra-

sileira, hoje, quer propostas, quer construir uma nova 
nação, desenvolvida e democrática. 

Por isso, registro meus cumprimentos à União 
Nacional dos Estudantes e à União Brasileira dos Es-
tudantes Secundaristas.

O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB 
– CE. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, sou titular da Comissão de Se-
guridade Social e Família desta Casa legislativa. Faço 
um apelo aos demais membros da Comissão para 
que voltemos a discutir os Projetos de Lei nºs 2.295, 
de 2000, do ex-Senador cearense Lúcio Alcântara, e 
1.891, de 2007, do Deputado Mauro Nazif. 

Os PLs, que tramitam em conjunto, dispõem sobre 
a redução da carga de trabalho para 30 horas sema-
nais dos seguintes profissionais: enfermeiros, técnicos 
e auxiliares de enfermagem, além de parteiras. Juntos, 
somam mais de 1 milhão e 3 mil profissionais espa-
lhados pelo País. Trata-se de um pleito antigo, tendo 
em vista o desgaste sofrido diariamente no exercício 
dessas atividades. 

A redução da carga horária de trabalho da ca-
tegoria deve ser analisada sob o aspecto da relação 
direta que essas pessoas têm com os pacientes, pas-
sando a lidar também com sofrimentos, angústias e 
até mortes. 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT), 
órgão da Organização das Nações Unidas (ONU), 
argumenta, inclusive, que a jornada de 30 horas é 
melhor para pacientes, usuários e trabalhadores em 
saúde no mundo inteiro.

Sabemos bem que a Constituição Federal de 
1988, em seu art. 7º, inciso VIII, fixou em 8 horas diárias 
– um total de 44 horas semanais – a carga horária do 
trabalhador. No entanto, devemos ter responsabilida-
de para analisar caso a caso. Em algumas profissões, 
como é o caso dos enfermeiros, técnicos e auxiliares 
de enfermagem e parteiras, lida-se diretamente com 
vidas humanas e doenças. Não há dúvida de que o 
desgaste dessas pessoas é bem maior.

Essa conquista já faz parte do dia-a-dia dos mé-
dicos, auxiliares de laboratoristas e radiologistas, téc-
nicos em radiologia, fisioterapeutas e terapeutas ocu-
pacionais. A hora é esta. Vamos reconhecer o louvável 
trabalho exercido pela categoria dos enfermeiros, cuja 
profissão está regulamentada pela Lei nº 7.498, de 
1986, e alterar a lei. 

Com uma carga de 30 horas semanais, quem 
ganha são os pacientes, com um atendimento ain-
da mais qualificado, e os profissionais, que poderão 
exercer a função sem o desgaste de uma carga ho-
rária puxada.
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Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, aproveito 
este momento em que estamos reivindicando melhores 
condições para essa categoria para parabenizar o Cur-
so de Enfermagem da Universidade Regional do Cariri 
(URCA), que obteve nota máxima no Exame Nacional 
de Desempenho de Estudantes (ENADE). 

Vale ressaltar que, com essa nota, cuja variação 
é de 1 a 5, a URCA ficou com o melhor desempenho 
cearense no exame.

A região sul do Ceará – Cariri – também é moti-
vo de orgulho pelos projetos desenvolvidos pela ONG 
Anjos da Enfermagem. 

Com a visão de uma enfermagem mais humana, 
solidária e responsável socialmente, a equipe da ONG 
não está medindo esforços para a construção de um 
centro de apoio a crianças com câncer. De acordo com 
o projeto, haverá 16 apartamentos individuais com TV, 
banheiro, quarto aconchegante para mãe e filho, par-
que ao ar livre, brinquedoteca, salas de estudos com 
biblioteca, entre outros. Iniciativas como essa merecem 
nosso apoio e reconhecimento.

Concluindo, registro o meu reconhecimento, pela 
luta e trabalho em prol da categoria dos enfermeiros, 
à Presidenta do Conselho Regional de Enfermagem 
do Ceará, Najla Maria Gurgel; à Secretária Neuly Maia 
Ricarte; e à Tesoureira Sílvia Helena Dionísio de An-
drade.

Sr. Presidente, peço que o meu pronunciamento 
seja divulgado nos órgãos de comunicação da Casa

Era o que tinha a dizer.
O SR. DILCEU SPERAFICO (PP – PR. Sem revi-

são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
as recentes oscilações de preços agrícolas no mercado 
internacional representam novas preocupações para 
o agricultor brasileiro. As cotações de soja e milho, na 
verdade, afetam toda a economia nacional – da renda 
no campo à balança comercial do País. 

Devido à elevação de preços de commodities, à 
inflação, às boas safras e à falta de poder de compra de 
nações pobres, as exportações de grãos e carnes co-
meçaram a cair, depois de considerável incremento. 

A imutável lei da oferta e da procura está reade-
quando os preços à realidade do mercado, contrariando 
previsões de especialistas. As expectativas, como se 
recorda, eram de estabilização de preços em patamares 
elevados por um bom período. Para isso colaborariam 
diversos fatores, como o crescimento da procura por 
alimentos, com aumento da renda de consumidores 
e, em conseqüência, das importações de países em 
desenvolvimento. 

Também colaborariam a utilização de cereais, 
como o milho, para produção de etanol e redução 
dos estoques mundiais de grãos. No Brasil, graças 

à sua condição de celeiro do mundo, houve até cer-
ta euforia, devido às possibilidades de expansão do 
agronegócio. 

A tendência continua positiva, mas o bom senso 
recomenda cautela e uso da milenar sabedoria do agri-
cultor para que se tire o melhor proveito da situação. 

Para alcançar a desejada safra de bons negó-
cios, com aumento e diversificação das exportações 
de alimentos, será necessário, primeiramente, plantar 
o futuro em terra fértil, com cuidados na escolha de 
sementes, dosagem de fertilizantes, preparo do solo 
e manejo da lavoura até a colheita. 

Se a plantação for bem conduzida e a comercia-
lização for feita na hora certa, para o comprador certo, 
com toda certeza haverá lucros para o produtor e bene-
fícios para toda a cadeia produtiva. Toda a sociedade 
brasileira sairá ganhando, com geração de emprego 
e renda, estabilidade no campo e nas cidades e maior 
arrecadação de tributos para investimentos públicos 
em áreas essenciais. 

Esse conjunto de ações e reflexos positivos for-
mam o que chamamos de desenvolvimento econômico, 
social, cultural e humanº A nova realidade, por sinal, 
nos remete às novas negociações da Rodada de Doha, 
em julho, em Genebra, na Suíça. 

O órgão, criado pela Organização Mundial do 
Comércio (OMC), em 2001, em Doha, no Qatar, tem a 
finalidade de fomentar negociações para liberalização 
do comércio mundial. Desde então são realizados en-
contros anuais, voltados para o incentivo ao intercâmbio 
comercial entre os 153 países membros da OMC. 

As negociações deste ano foram consideradas 
um fracasso por alguns participantes e de resultado 
previsível para outros, já que acordos abrangendo in-
teresses conflitantes dependem da aprovação de todos 
os participantes. 

Enquanto países emergentes ou em desenvol-
vimento querem exportar mais produtos agrícolas e 
eliminar ou reduzir subsídios agrícolas nas nações 
ricas, estas desejam mantê-los, com maior abertura 
aos seus bens industrializados. 

Como não houve consenso, subsídios agrícolas 
e barreiras alfandegárias ficaram como estavam. Com 
isso, perderam países produtores e exportadores de 
produtos agrícolas, que são os menos desenvolvidos, 
e a economia mundial. Ganharam protecionistas e de-
fensores de subsídios agrícolas.

Sr. Presidente, estamos preocupados com os pre-
ços das commodities agrícolas, que estão em franca 
decadência frente ao alto custo de produção, e tam-
bém, mais uma vez, com a Rodada de Doha, que foi 
um fracasso tanto para o Brasil como para os demais 
países emergentes.
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É preciso que nossos representantes retomem 
essas negociações, se não com todos, pelo menos com 
alguns mercados, como o Mercado Comum Europeu, 
o mercado americano e o MERCOSUL.

As exportações brasileiras de alimentos podem 
deixar de crescer 15 bilhões de dólares. Esperamos 
que o Governo prossiga negociando, buscando acor-
dos bilaterais com países amigos e defendendo os in-
teresses do agronegócio nacional, pois eles coincidem 
com os anseios da sociedade.

Muito obrigado.
O SR. DÉCIO LIMA (PT – SC. Sem revisão do 

orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, fa-
rei 2 registros.

O primeiro: hoje de manhã, o Diretor-Geral da 
Polícia Rodoviária Federal, Hélio Derenne, comunicou-
me que, nos últimos 55 dias, a Lei Seca poupou 173 
vidas, ou seja, o mesmo número de passageiros de 
um Boeing, como aquele da TAM que lamentavelmente 
caiu no Aeroporto de Congonhas. 

O segundo: o Índice de Preços ao Consumidor 
– IPC, apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas 
Econômicas – FIPE, fechou a primeira prévia de agos-
to em 0,38%, ante 0,45% do encerramento de julho e 
0,77% da primeira prévia do mês passado. A inflação 
tem a oitava desaceleração em São Paulo.

A Oposição, no entanto, continua apostando todas 
as fichas na volta do temível “dragão”, como a corneta-
mor contra o Governo e seus candidatos nas eleições 
municipais. Diz o jornal Vermelho, do PCdoB – que o 
Deputado Paulo Bornhausen, Santa Catarina, mentor 
da campanha municipal, vai usar o argumento de que 
o Governo Lula deve ser condenado pela volta da infla-
ção, por não conferir austeridade à política fiscal nem 
fazer um chamamento à população por um sacrifício 
temporário, em ação política preventiva.

Faça-me rir! “Carestia! Inflação! Seu dinheiro está 
valendo menos!” – são as ridículas palavras ouvidas 
na abertura do agourento site do “Demo”, que mostra 
o Deputado Bornhausen apresentando, no You Tube, 
a “Feira da Inflação” em Florianópolis.

Mas as aves do mau agouro que insistem em 
escamotear o fato de que a inflação atual é mundial 
podem ir tirando o seu cavalinho da chuva: a inflação 
no Brasil é moderada e está desacelerando. 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), o Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA) do mês de julho apresen-
tou variação de 0,53%, 0,21 ponto percentual abaixo 
da taxa de junho (0,74%). A expectativa do mercado 
para o IPCA neste ano também caiu e, segundo o 
boletim Focus, do Banco Central, passou de 6,54% 

para 6,45%, cedendo para abaixo do teto da meta, 
que é de 6,5%. 

A redução da inflação em praticamente todos os 
índices de atacado e varejo é reflexo do processo de 
reversão na alta das commodities e fará com que a in-
flação no futuro volte mais rapidamente para o centro 
da meta (4.5% ao ano). Porém, isso não quer dizer que 
devemos descuidar da questão. E o Governo continuará 
empenhado em controlar a inflação porque ela sem-
pre pode voltar e se difundir. É certo, nobres colegas, 
que as políticas monetária e fiscal manterão a inflação 
sob controle e levarão a inflação para patamares mais 
próximos do centro da meta a partir de 2009.

Entre as medidas de combate à inflação adota-
das pelo Governo estão o estímulo ao investimento, 
por meio do Programa de Aceleração do Crescimento 
(PAC) e da Política de Desenvolvimento Produtivo; a 
elevação da taxa de juros; o aumento da meta de re-
sultado primário em 0,5% PIB; restrições à expansão 
do crédito ao consumidor (elevação do IOF, compulsó-
rio sobre leasing); liberalização de importações (lista 
de exceção – Imposto de Importação); e desoneração 
tributária (CIDE, PIS/COFINS e AFRMM).

O Brasil é o único País que está com a inflação 
dentro de sua meta, e o ritmo de aceleração por aqui 
é semelhante ao dos Estados Unidos e ao da área do 
Euro. Além disso, a inflação no Brasil é a menor entre 
os países do BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China). 

No caso da economia brasileira, a pressão infla-
cionária está concentrada no item alimentos. Enten-
demos, então, Sr. Presidente, que o melhor caminho 
para enfrentar este problema é o de tentar garantir 
o aumento da oferta de alimentos para aliviar essa 
pressão. E aumentar a oferta de alimentos é um dos 
objetivos do Plano Safra 2008/2009, lançado no mês 
passado. Logo, se há um país que pode reagir forte-
mente ao problema mundial é o Brasil.

E, quanto ao perigo de haver reajuste automático 
de valores com base em indicadores de preço, o risco 
da volta da indexação é muito pequeno, tendo em vista 
que a questão inflacionária na economia brasileira é um 
fantasma que superamos há mais de 1 década. 

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. LAEL VARELLA (DEM – MG. Pronuncia 

o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, é constrangedor assistir a cada dia ao esfa-
celamento do território brasileiro, herdado de nossos 
bravos antepassados, que não mediram sacrifícios 
para nos legar estas vastidões que sempre ufanaram 
seus filhos. Por acaso não somos mais dignos da honra 
de nossos pais? Quais são os sentimentos que vêm 
inspirando “ongueiros” e antropólogos no sentido de 
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trabalhar vergonhosamente para desfigurar nossas 
fronteiras, utilizando-se das mais esdrúxulas interpre-
tações de nossa Constituição?

No dia 14 de julho próximo passado, a FUNAI 
editou nada mais nada menos que 6 portarias, visando 
à demarcação de terras indígenas em Mato Grosso do 
Sul. Elas abrangem 26 municípios e dizem respeito a 
uma área potencial total de 12 milhões de hectares, cor-
respondendo aproximadamente a um terço do território 
daquele próspero Estado. Em sua redação, as portarias 
não visam especificamente a uma propriedade ou área 
determinada, mas têm uma abrangência tamanha que 
qualquer propriedade poderá ser atingida. 

Com efeito, Sr. Presidente, há uma ameaça real 
pairando sobre toda a região sul-mato-grossense, 
além de se ter criado enorme insegurança jurídica, 
com suas nefastas conseqüências sobre produtores, 
trabalhadores, investidores, bem como sobre a própria 
autonomia do Estado de Mato Grosso do Sul.

Atente-se para a denúncia do Prof. Denis Ler-
rer Rosenfield, publicada no jornal O Estado de S. 
Paulo: 

“Parece não haver mais limites para a 
ação da Funai de demarcação de terras indíge-
nas, como se o País fosse um imenso território 
virgem suscetível de qualquer reconfiguração 
territorial. Um Estado federativo passaria a 
reger-se por portarias e atos administrativos 
Do Poder Executivo que criariam ‘nações’ que, 
doravante, conviveriam com ‘outros Estados’. 
Não estaria longe o dia em que essas ‘nações’ 
passariam a tratar a ‘nação brasileira’ em pé 
de igualdade, solicitando, inclusive, reconheci-
mento internacional e autonomia política”.

Quanto a Mato Grosso do Sul, diz o Prof. Denis 
Rosenfield: 

“Observe-se que se trata de uma área 
extremamente fértil, povoada, rica em recursos, 
com produtores lá instalados há décadas, com 
títulos de propriedade e uma situação perfei-
tamente estabelecida. De repente, o que se 
considerava uma situação estável, segura, se 
vê subitamente em perigo graças a atos admi-
nistrativos da Funai, que passa a considerar 
esse Estado como um molde aguardando uma 
nova forma, imposta de fora. Ressalte-se que 
uma portaria, que é um ato Do Poder Executivo, 
passa a legislar sobre o direito de propriedade 
e o pacto federativo, sem que o Poder Legis-
lativo interfira minimamente nesse processo. 
Um funcionário de terceiro escalão passa a 
valer mais do que um deputado, um senador 

e, mesmo, um governador de Estado. Há, evi-
dentemente, uma anomalia em questão.

Imagine-se um Estado que pode ser re-
pentinamente amputado de um terço de seu 
território, o qual passaria à legislação federal 
indígena graças a portarias e estudos ditos 
antropológicos. O poder concentrado nessas 
poucas mãos é francamente exorbitante. Não 
se trata de uma questão pontual, relativa, por 
exemplo, a uma aldeia indígena em particular, 
mas de uma questão que envolve um conjun-
to macro, que atinge fortemente o direito de 
propriedade, base de uma sociedade livre, e a 
configuração territorial de um ente federativo. 
Da forma como as portarias foram publica-
das, elas podem acarretar uma demarcação 
que produziria, entre outras conseqüências, 
desemprego para os trabalhadores dessa re-
gião, a anulação de títulos de propriedade, a 
perda de arrecadação tributária, a retração 
de investimentos, a desvalorização das terras 
legitimamente adquiridas e uma completa de-
sorganização territorial.

Pense-se num novo investimento que es-
taria por vir para esse Estado e, por analogia, 
para qualquer outro ente federativo. Poderiam 
os investidores aplicar os seus recursos em 
propriedades que estão sob litígio judicial? É 
a mesma situação de um cidadão que estaria 
pronto para comprar um apartamento. Colo-
caria os seus recursos num imóvel que fosse 
objeto de disputa judicial? Certamente prefe-
riria comprar um outro imóvel que lhe desse 
segurança jurídica. Se, porventura, ainda deci-
disse fazer o negócio, exigira um preço menor 
pelo risco corrido, com perda para o vendedor, 
que veria o valor do seu bem esvair-se de suas 
mãos. O paradoxal é que a Funai diz fazer ‘jus-
tiça’ e o ‘faz’ com os recursos alheios! Não se 
repara uma ‘injustiça’ criando outra!

Engana-se quem pensa que se trata de 
uma questão que afeta somente os produtores 
rurais. Trata-se de uma questão muito mais am-
pla, que concerne a todos os cidadãos sul-ma-
to-grossenses e, através destes, os cidadãos 
brasileiros em geral. Na recente demarcação 
da Raposa Serra do Sol, em Roraima, o pro-
blema estava localizado numa distante região 
do País, como se outras regiões e outros Esta-
dos não estivessem implicados. Ora, estamos 
vendo que o longínquo se torna próximo e o 
particular se torna de interesse geral.”

E prossegue o lúcido Prof. Denis: 
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“A Constituição brasileira, nos artigos 
relativos às terras indígenas, estabelece cla-
ramente que se trata de terras que os índios 
‘tradicionalmente ocupam’, sendo o verbo con-
jugado no presente. Ele não está conjugado no 
passado, como se o que estivesse em questão 
fossem terras que fariam ancestralmente parte 
de tribos que teriam vivido em tal território. No 
entanto, há hoje uma tendência antropológi-
ca e política de fazer outra leitura, claramente 
inconstitucional, como se uma portaria e um 
estudo antropológico valessem mais do que 
a Constituição. Assim, passam à identificação 
de um processo de demarcação conjugado no 
passado, para o qual qualquer ‘prova’ passa a 
valer, apagando toda a História brasileira.

Hipoteticamente, consideremos, porém, 
que esse argumento antropológico-político 
tivesse validade e se aplicasse a qualquer 
porção do território nacional. Quais foram as 
primeiras cidades a que chegaram os portu-
gueses? Salvador e Rio de Janeiro. É de todos 
conhecido, por relatos históricos e quadros, que 
se tratava de regiões tradicionalmente ocupa-
das por indígenas. Se fôssemos seguir esse 
argumento à risca, chegaríamos à conclusão 
de que estamos diante de terras indígenas, 
que deveriam ser demarcadas. Até poderíamos 
dizer que as provas seriam mais contunden-
tes do que aquelas relativas à região sul do 
Estado de Mato Grosso do Sul. O que pensa 
a Funai fazer? Expropriar essas cidades? O 
que faria com as suas populações, seus em-
pregos, suas propriedades, suas escolas, seus 
hospitais, seus postos de saúde, suas ruas e 
seus parques? Criaria ela uma ‘nova nação’’ 
nesses territórios ‘liberados’?” 

Sr. Presidente, tais conflitos vêm se generalizando 
Brasil afora. Outro caso emblemático é o da Reserva 
Raposa Serra do Sol, onde vivem índios civilizados e há 
propriedades centenárias. Com essa política de criação 
de jardins antropológicos, perde o País e também os 
índios. Estes são condenados a viver marginalizados, 
numa situação de extrema pobreza e precariedade e 
sem perspectiva de, um dia, melhorar suas vidas.

Tudo isso causa-nos muito constrangimento. Fi-
camos sempre indagando quem está por trás dessa 
campanha surda e sórdida de desconfigurar o mapa 
do Brasil. Cabe a nós honrar o legado de nossos pais 
e o passar íntegro e fortalecido à posteridade. Cabe a 
nós, hoje, modificar nossas leis no sentido de impedir 
que simples atos administrativos de um órgão como 
a FUNAI desintegrem partes consideráveis de nosso 

território. Ao mesmo tempo, aguardamos com confian-
ça a sábia decisão do Supremo Tribunal Federal em 
suspender as referidas demarcações.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que autorize a 
divulgação do meu pronunciamento nos órgãos de 
comunicação da Câmara dos Deputados.

Tenho dito.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – A 

Mesa determina ampla divulgação a ele.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Con-

cedo a palavra ao Sr. Deputado Arnon Bezerra.
O SR. ARNON BEZERRA (PTB – CE. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, a prisão do médico e ex-chefe da Central 
de Transplantes do Estado do Rio de Janeiro, Joaquim 
Ribeiro Filho, trouxe à tona o funesto quadro que se 
formou em torno da doação de órgãos no Brasil. Dian-
te de uma fila parada, por falta de oferta de fígados, 
1.077 pessoas aguardam desiludidas uma solução 
do Estado para salvarem suas vidas. É em meio ao 
desespero que proliferam as organizações criminosas 
que lucram com o sofrimento alheio e corrompem até 
notórios e respeitáveis profissionais de saúde com 
vultosas somas em dinheiro, oferecidas para burlar a 
lei e a fila dos transplantes. 

Temos uma das mais modernas e completas leis 
do mundo sobre transplante de órgãos, tecidos e partes 
do corpo, aprovada em 1997, após exaustivas e plu-
ralistas discussões no Congresso Nacional. O tempo, 
porém, demonstrou que a Lei nº 9.434 necessita de 
imprescindíveis aperfeiçoamentos. Já podemos contar 
3 anos consecutivos durante os quais a média de do-
adores cai vertiginosamente. Em breve, não teremos 
nem 5 doadores por milhão de habitantes, enquanto 
países europeus ultrapassam 30 doadores por milhão, 
e vizinhos mais pobres, como o Uruguai, chegam a 25 
por milhão de habitantes. Em 2007, quase 5 mil brasi-
leiros morreram nas filas de transplante e 65 mil ainda 
aguardam por uma cirurgia. 

Não podemos cruzar os braços e assistir ao 
perigoso desmantelamento do Sistema Nacional de 
Transplantes. Precisamos unir nossos esforços aos 
do Ministro da Saúde e dos Secretários de Saúde dos 
Estados e Municípios. Essa é uma questão acima das 
disputas e divergências pessoais e partidárias. É a vida 
de brasileiros que está em jogo. Poderia ser um de nós 
ou um de nossos familiares. Precisamos urgentemente 
repensar quais são os pontos que necessitam de melho-
rias, a fim de diminuir tanto o tráfico de órgãos quanto 
o desespero que impera nas filas de transplante.

O primeiro ponto para o qual eu gostaria de cha-
mar a atenção dos colegas Deputados é a atuação das 
equipes de busca ativa de órgãos, tecidos e partes do 
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corpo. Para dificultar o tráfico de órgãos e cultivar a 
confiança das famílias brasileiras é imprescindível que 
essas equipes sejam exclusivas para a remoção de 
órgãos. Além disso, elas devem ser treinadas e pagas 
pelo Poder Público. Hoje, muitos hospitais dispõem de 
grupos de busca ativa de órgãos, mas na prática esses 
grupos não funcionam. Os médicos normalmente não 
são pagos por esse difícil serviço e, muitas vezes, nem 
sabem como abordar a família do possível doador. 

Segundo a Associação Brasileira de Transplan-
te de Órgãos – ABTO, cerca de 50% dos órgãos que 
poderiam ser aproveitados para doação são perdidos 
por falta desse trabalho de busca ativa. Outros 30% 
são perdidos porque as famílias não autorizam a do-
ação. É evidente que o médico que estava tentando 
salvar a vida de um paciente não pode abordar seus 
familiares sobre a possibilidade de doação de seus ór-
gãos. Fica parecendo que o médico não fez tudo que 
poderia fazer, ou pior, que ele tem interesse maior no 
transplante dos órgãos do paciente. Soma-se a isso 
a dificuldade de nossa população em compreender 
a morte encefálica, uma vez que, classicamente, ela 
é definida pela interrupção irreversível das funções 
cardíaca e respiratória. Como vou doar os órgãos de 
meu ente querido se ele ainda está respirando e seu 
coração continua batendo normalmente? 

Estima-se que há no Brasil cerca de 10 mil mor-
tes encefálicas por anº Não é um número tão difícil de 
administrar. Não há a menor necessidade de corrermos 
riscos abrindo essa atividade à iniciativa privada. Se 
há poucas equipes, mas exclusivas, bem treinadas e 
devidamente mantidas pelo Estado, torna-se bem mais 
simples controlar a doação e, conseqüentemente, coi-
bir o tráfico de órgãos. O investimento nas equipes de 
busca ativa de órgãos foi a solução encontrada pela 
Espanha, hoje o país com o melhor índice de doadores 
do mundo, para solucionar o caos que outrora impera-
va em seu sistema de saúde.

Além do investimento nas equipes de busca ativa 
de órgãos, urge focarmos nossa atenção em 2 outros 
pontos. O primeiro é o incentivo à doação. Que incen-
tivos concretos são oferecidos hoje para os doadores 
e para suas famílias? Ao contrário. Os que optam pela 
doação hoje são castigados com um procedimento mais 
demorado, burocrático, desgastante e, por vezes, de-
sorganizado. O corpo demora muito mais para sair do 
IML, o familiar tem que preencher formulários e mais 
formulários. No final, a única vantagem que obtém é 
a consciência de que fez uma boa ação. Nada mais. 
Essas pessoas deveriam ser reconhecidas de alguma 
maneira por sua atitude solidária. Que o Estado, ao 
menos, providenciasse as despesas, por exemplo, do 
sepultamento para a família do doador. Ou que essas 

pudessem ser abatidas no Imposto de Renda. Quan-
do não mais. 

O segundo ponto importante é endurecermos 
as punições para os responsáveis pela guarda e ma-
nutenção dos órgãos que, por negligência, imperícia, 
imprudência ou desorganização permitam a inutilização 
desses órgãos. É inconcebível que, enquanto pessoas 
morrem nas filas de transplante, órgãos humanos sejam 
perdidos por culpa dos responsáveis por sua guarda e 
manutenção. Os estabelecimentos de saúde também 
devem ser obrigados a notificar as centrais de capta-
ção e distribuição de órgãos de sua respectiva unidade 
federativa em caso de morte encefálica de pacientes 
por eles atendidos. Eles também são co-responsáveis 
pelo sucesso da doação e devem ser igualmente pu-
nidos em caso de culpabilidade.

Esse é o meu diagnóstico, Sr. Presidente: falta 
de equipes qualificadas para a busca ativa de órgãos; 
ausência de incentivos concretos aos doadores e de 
punições exemplares aos responsáveis pela guarda e 
manutenção que forem culpados pela inutilização de 
órgãos para doação. Esses são os 3 pontos imprescin-
díveis para mudarmos o funesto quadro que se formou 
em torno da doação de órgãos no Brasil. Não podemos 
ficar aqui sentados esperando uma solução. A vida de 
muitos brasileiros está em risco. 

Nesse sentido é que apresentei à Câmara, e es-
pero o apoio dos meus nobres pares, o Projeto de Lei 
nº 3.560, de 2008, que institui estímulo para o aumento 
do número de doadores de órgãos, tecidos e partes do 
corpo humano para fins de transplante e tratamento.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. GERALDO PUDIM (Bloco/PMDB – RJ. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, em fevereiro último foi assinado o 
convênio de privatização da BR-101, no trecho compre-
endido entre a Ponte Rio—Niterói e a cidade de Cam-
pos dos Goytacazes, com a promessa de investimento 
em duplicação de pistas, melhorias na trafegabilidades, 
entre outras tantas que ainda não saíram do papel. 

O índice de mortalidade na rodovia continua alto. 
Isso porque até agora a única providência tomada foi 
uma operação chinfrim de tapa-buracos na estrada.

Chamam o serviço que está sendo feito de obras 
emergenciais. Sua conclusão estava prevista para este 
mês de agosto. Essa obras deveriam contribuir para 
reduzir o número de vítimas na estrada. No entanto, ve-
rifica-se que até agora não contribuíram com nada. 

Estão mais preocupados com o início da cobrança 
de R$2,25 nas 2 praças de pedágio da região, que já 
estão sendo construídas no Km 40, em Conselheiro 
Josino, e no Km 123, em Serrinha.
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Há 15 dias a concessionária Autopista Fluminen-
se, braço da OHL Brasil, apresentou o plano de traba-
lho e o cronograma de obras para a BR-101 Norte, que 
compreende o trecho Niterói – Campos dos Goytaca-
zes – divisa com o Espírito Santo. 

O cronograma previa o início do processo de 
recuperação da rodovia a partir de agosto de 2008. 
Porém, não entendi o que queriam dizer quando se 
referiram à recuperação, pois até agora só o que vimos 
foi um serviço porco, uma tapeação. Só eu já perdi 2 
pára-brisas este mês, de tanta pedra solta que há na 
pista. E eles querem nos convencer de que estão re-
cuperando a rodovia. 

Não é possível tolerar essa enganação. A con-
cessão da BR-101 Norte é de 25 anos, a partir deste 
anº A concessionária diz que, durante esse período, 
investirá um total de R$1,06 bilhão, em 3 etapas. A 
primeira, segundo eles, de 2008 a 2010, deveria ser 
de recuperação da rodovia. Senhores, o ano de 2008 
praticamente já acabou e só conseguimos tapa-buracos. 
Onde está o investimento de 80 milhões anunciado 
para este mês?

O SR. FELIPE BORNIER (PHS – RJ. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, venho a esta tribuna para registrar minha 
homenagem ao Dia Nacional da Juventude, ocorrido 
ontem, dia 12 de agosto, e, em virtude disso, destacar 
que acontecerá a semana voltada para a juventude 
relacionada ao Pacto pela Juventude, compromisso 
público coordenado pelo Conselho Nacional da Juven-
tude, que tem como objetivo dar visibilidade e buscar 
a efetivação dos parâmetros e diretrizes da Política 
Nacional de Juventude e das resoluções da 1ª Confe-
rência Nacional da Juventude.

Dessa forma, iremos transformar em realidade 
as deliberações da 1ª Conferência, ocorrida em abril, 
em Brasília, a qual estive presente como membro da 
frente Parlamentar em defesa das políticas públicas 
para a juventude. 

Sr. Presidente, o Conselho Nacional de Juven-
tude – CONJUVE, lançou esse pacto, que prevê uma 
série de atividades que serão desenvolvidas em âm-
bito nacional, estadual e municipal. Dessa forma, fará 
uma caravana nacional para defender os direitos da 
juventude e apresentar as suas resoluções. Dentre as 
propostas principais estão à garantia e a visibilidade 
dos direitos dos negros, a ampliação dos investimentos 
na educação e a prática de esporte e da cultura como 
fundamentais para o desenvolvimento dos jovens.

Hoje, no Brasil, há mais de 50 milhões de jovens 
na faixa etária de 15 a 29 anos que contam com incen-
tivos como esses, para assim os fazerem acreditar que 
são capazes de concretizar seus inabaláveis sonhos 

de prosperar como verdadeiros cidadãos brasileiros, 
longe das drogas e do tráfico.

Sr. Presidente, na qualidade de Parlamentar jo-
vem, sei que esses jovens precisam de incentivo para 
freqüentar e permanecer na escola o máximo de tempo. 
Por isso é indispensável que as escolas em parceria 
com nosso Governo possam oferecer o maior núme-
ro de atividades extracurriculares, tais como oficinas 
de música, de teatro e de informática voltadas para a 
inclusão digital, com ênfase na Internet. 

Assim, concluo que incentivos nunca são demais 
para esses jovens, no esporte ou na educação. Não 
obstante, é decisivo para retirá-los das ruas e da cri-
minalidade, ou seja, envolvendo-os em importantes 
atividades coletivas.

O mais importante é ressaltar que, com muito 
orgulho, meu pai, Nelson Bornier, candidato a Prefeito 
de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, foi o 1º Prefeito do 
Brasil a assinar um pacto com a juventude brasileira. 
Os jovens de Nova Iguaçu saíram ganhando, hoje, 
com o candidato a essa Prefeitura, e não poderia ser 
diferente, pois em seu plano de governo constam 15 
prioridades para os jovens brasileiros. Acreditamos 
serem eles o futuro do Brasil.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. MARCELO SERAFIM (Bloco/PSB – AM. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, povo do Estado do Amazonas, a 
Prefeitura de Manaus tem um ótimo serviço de trans-
porte para as pessoas com necessidades especiais. 
Trata-se do TransPorta, serviço destinado aos porta-
dores de deficiência física com alto grau de mobilidade 
reduzida e baixa renda familiar.

O serviço ganhou na semana passada mais um 
carro para atendimento de pessoas impossibilitadas 
de utilizar os meios convencionais de transporte co-
letivo.

O carro da Cooperativa de Transporte do Amazo-
nas (COOPTRAM) junta-se a outros 10 veículos que 
transportam pessoas que precisam receber atendi-
mento médico, por meio de programas de reabilitação 
e tratamento de saúde.

Agora, Sr. Presidente, Manaus conta com 11 veí-
culos que prestam esse tipo de serviço à comunidade. 
De cada 10 ônibus executivos do Instituto Municipal 
de Transportes Urbanos, um está sendo destinado 
ao TransPorta. Cada carro custa R$165 mil, sendo 
totalmente adaptado para atender essa parcela da 
população.

Esse serviço “porta a porta” foi criado em 2006 
pela Prefeitura de Manaus para auxiliar as pessoas que 
têm dificuldades de locomoção. O TransPorta também 
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atende solicitações para outras atividades, como edu-
cação, trabalho, cultura e lazer.

O TransPorta, promovido pela Prefeitura de Ma-
naus, tem um trabalho social relevante. Esse serviço, 
entre muitas outras coisas, ajuda a elevar a auto-estima, 
além de promover a qualidade de vida dos cidadãos.

Passo a abordar outro assunto.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ontem, 

nesta tribuna, o Deputado Beto Albuquerque, compa-
nheiro do meu partido, cobrou do Ministério da Saú-
de e do Governo Federal a realização de campanhas 
de doação de medula óssea. S.Exa. lamentou – e eu 
também lamento; associo-me ao que o colega disse 
– o fato de o Brasil ter somente 735 mil doadores ca-
dastrados. Trata-se de um número insignificante, como 
disse o Deputado, se comparado com o total de 200 
milhões de habitantes. 

Caros colegas Parlamentares, o transplante de 
medula óssea é indicado para o tratamento da leu-
cemia.

O Deputado Beto Albuquerque fez um importante 
alerta: a cada ano, 10 mil novas pessoas manifestam a 
doença. S.Exa. informou que, no Estado que representa, 
o Rio Grande do Sul, 800 pessoas, a cada ano, mani-
festam a doença – 40% são jovens entre 16 e 19 anos. 
O alerta foi feito. Precisamos fazer alguma coisa.

Sr. Presidente, o desabafo foi do Deputado Beto 
Albuquerque, mas S.Exa, deu voz às milhares de fa-
miliares que passam por esse drama. Disse ele: “Vejo 
a inércia do Poder Público, em todos os níveis, que 
não induz as pessoas à consciência de doar órgãos e 
a medula. Não vejo campanhas. Vejo limites para que 
os laboratórios façam exames de quem quer ser doa-
dor. O Ministério da Saúde ainda proíbe que se junte 
o banco de sangue do hospital público com o do não 
público, como se fosse um pecado um doador de san-
gue doar sangue em um hospital particular”.

O Deputado Beto afirmou ainda que nos Estados 
Unidos há mais de 15 milhões de doadores cadastra-
dos. S.Exa. explicou que muitas pessoas acreditam 
que o transplante de medula é uma cirurgia grave na 
coluna e, por isso, têm medo. Mas, na realidade, esse 
é um dos transplantes mais simples. Basta uma pun-
ção para a retirada do sangue da medula e a infusão 
no receptor para o transplante ser feito.

Se não houver doador compatível na família, a 
chance de encontrar um doador compatível é de um 
a cada 150 mil pessoas.

Sr. Presidente, desta tribuna, associo-me ao sofri-
mento da família do Deputado Beto Albuquerque. S.Exa. 
e a família lutam desde dezembro contra a doença. 
Pietro, de 18 anos, filho do Deputado, tem leucemia e 

já passou por 6 sessões de quimioterapia. S.Exa. disse 
ser apenas um exemplo, nesses 8 meses de luta.

A luta do Deputado tem de ser nossa. S.Exa. disse 
que, se Deus quiser, vai encontrar um doador. Tenho 
certeza de que conseguirá. Seu filho Pietro sairá desse 
drama que a vida colocou no caminho da família.

Mas precisamos pensar, como disse Beto Albu-
querque, nos 10 mil brasileiros que vão apresentar a 
doença este ano, no ano que vem, em todo o Brasil.

Sr. Presidente, nesse sentido, quero que fique 
registrado e que ganhe ampla divulgação nos órgãos 
de comunicação da Casa como funciona a doação de 
medula óssea. Qualquer pessoa entre 18 e 55 anos, 
com boa saúde, poderá doar medula óssea. Ela é 
retirada do interior de ossos da bacia, por meio de 
punções, e se recompõe em apenas 15 dias. Para o 
cadastro, será retirada uma pequena quantidade de 
sangue (10ml) pela veia e preenchida uma ficha com 
informações pessoais.

O sangue será tipado por exame de histocom-
patibilidade (HLA), que é um teste de laboratório para 
identificar suas características genéticas, que podem 
influenciar no transplante. O tipo de HLA será incluído 
em um cadastro.

Quando aparecer um paciente, sua compatibili-
dade será verificada. Se for compatível com o pacien-
te, outros exames de sangue serão necessários. Se a 
compatibilidade for confirmada, o doador será consul-
tado para decidir quanto à doação. Seu atual estado 
de saúde será, então, avaliado.

O trâmite é muito simples. O gesto também é 
simples, mas salva vidas. Divulguemos o transplante 
de medula óssea, sobretudo para que o cadastro de 
doadores cresça e se equipare ao dos Estados Uni-
dos, por exemplo.

Sr. Presidente, rezo todos os dias pelo Deputado 
Beto Albuquerque e a família dele, para que tudo seja 
resolvido conforme a vontade de Deus. Peço que o 
Pietro se restabeleça logo de sua enfermidade. Tenho 
fé que Deus aliviará todas as dores dessa família. 

Ao Deputado Beto Albuquerque meu fraterno 
abraço e solidariedade.

Eram essas as minhas palavras.
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, com orgulho e satisfação, gostaria de 
registrar neste plenário o recebimento de relatório da 
Universidade de Brasília sobre a primeira turma de co-
tistas negros que estarão se formando neste primeiro 
semestre de 2008 e que é composta por 44 estudantes 
de 19 cursos diferentes.

Como negra, quero chamar a atenção para a im-
portância dessas formaturas, frutos de lutas antigas e 
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conquistas de nossos irmãos negros e negras, as quais 
reverterão para o bem de todo o povo brasileiro.

Infelizmente, Sr. Presidente, nobres colegas, esta 
Casa ainda não aprovou o Projeto de Lei nº 73, de 
1999, de autoria da Deputada Nice Lobão e outros, 
estabelecendo a adoção de um critério de participação 
proporcional de índios e negros, de acordo com a base 
do IBGE em cada Estado. O referido PL está na pauta 
de votações, mas ainda encontra resistência, especial-
mente por parte dos partidos de oposição.

A Universidade de Brasília foi a primeira instituição 
púbica federal de ensino superior a implantar o sistema 
de cotas para negros, em junho de 2003. Antes disso, 
a UnB tinha apenas 2% de estudantes negros. Hoje 
conta com praticamente 12%, uma representatividade 
seis vezes maior, mas que ainda está longe dos 45% 
de negros (pretos e pardos) que compõem a população 
brasiliense, segundo o IBGE. O sistema de cotas para 
negros da UnB tem, portanto, que ser olhado como 
uma importante estratégia para a construção de um 
Brasil efetivamente democrático.

O relatório elaborado pela Assessoria de Diversi-
dade e Apoio aos Cotistas da UnB indica que o grupo 
de estudantes oriundo do sistema de cotas para negros, 
que agora se forma, apresenta perfil empreendedor 
e postura crítica, o que revigora a avaliação positiva 
acerca do quão capacitados se encontram, profissional 
e academicamente, para conduzirem suas carreiras. 
É de se lembrar que entres os cotistas que estarão 
entre os formandos do próximo semestre estão uma 
quilombola e um morador de rua.

Esses cotistas, Sr. Presidente, provam com a sua 
formatura que, apesar das dificuldades econômicas, das 
limitações pessoais, dos preconceitos e das discrimi-
nações, são capazes de provar o seu mérito somente 
com a diminuição de alguns obstáculos.

Segundo o relatório da UnB, muitos deles são os 
primeiros membros da família a ingressarem no ensino 
superior, e alguns são integrantes pioneiros, de comu-
nidades carentes, a estudarem numa universidade. E 
se na UnB eles são estudantes como quaisquer outros, 
junto à sua vizinhança e para a comunidade eles se 
tornaram referências, são vencedores.

Portanto, trata-se de uma vitória não só pessoal, 
mas também da sociedade brasileira que, a partir de 
políticas como essa, que visa diminuir desigualdades, 
começará a trabalhar para a reconstrução da lógica 
do poder. 

Para finalizar, Sr. Presidente, nobres colegas, 
quero dizer que estou convencida de que se esta Casa 
aprovar o projeto de lei que já está na pauta, estabele-
cendo cotas para negros, estaremos construindo uma 
País realmente justo e uma democracia de fato.

Sr. Presidente, solicito divulgação de meu pro-
nunciamento no programa A Voz do Brasil.

Muito obrigada.
O SR. LINCOLN PORTELA (PR – MG. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, demais senhoras e senhores aqui presen-
tes, os que estão acessando a Internet e aqueles que 
sintonizam a Rádio Câmara e a TV Câmara em todo o 
Brasil, especialmente a população do Estado de Minas 
Gerais, a quem tenho o orgulho de aqui representar. 

Com a introdução vitoriosa da Lei Seca nas ro-
dovias brasileiras, ainda vigoram, infelizmente, muitas 
práticas abusivas de ingestão de álcool. Uma das mais 
graves é a realização de festas nas quais o preço da 
entrada inclui o consumo de bebida alcoólica à vontade, 
conhecidas como open bar. O público desses locais é 
predominantemente composto de jovens, muitos de-
les menores de idade. É comum verificar-se à saída 
desses eventos que os freqüentadores estão em sua 
absoluta maioria completamente bêbados. E pior: re-
tornam às suas residências ou se dirigem para outras 
“baladas” dirigindo seus próprios veículos.

As festas open bar estimulam a ingestão de bebi-
das alcoólicas porque o freqüentador quer ter o preço 
do ingresso, que geralmente é de valor alto, compen-
sado com o consumo de bebidas. É como se fosse 
a oportunidade para se dar o troco, sair da relação 
perde-ganha para a relação ganha-perde. Basta para 
tanto consumir um valor superior ao que se pagou 
para entrar. É esse raciocínio simplista que leva os 
participantes a se embriagarem, com os riscos por 
demais sabidos.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, demais 
senhoras e senhores, faço daqui o alerta para que as 
autoridades judiciais e policiais reforcem a vigilância 
sobre as festas open bar, pois elas têm se demonstrado 
um fértil caminho para a perigosa combinação direção 
versus bebida. Faço esse alerta com o objetivo de pou-
par as famílias brasileiras de tragédias que a cada dia 
se tornam mais freqüentes, seja por mortes causadas 
por overdose, por acidentes de trânsito ou pelo efeito 
do álcool no organismo ao longo do tempo.

Muito obrigado.
O SR. ELISEU PADILHA (Bloco/PMDB – RS. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, levantamento realizado pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE dá conta de 
que a indústria gaúcha vem batendo todos os recordes 
em contratação de pessoal. O aumento em relação ao 
ano passado é de 2,2%, até o mês de junho.

A melhora no preço das commodities e o cresci-
mento das vendas no Estado são apontados pelo Pre-
sidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do 
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Sul, Paulo Tigre, como os principais fatores para esse 
resultado altamente positivo.

Segundo ele, existe um crescimento na produ-
ção de bens de capital, numa demonstração de que 
os empresários continuam apostando em dias ainda 
melhores. Os dados são ainda mais significativos, 
quando se sabe que o chamado “emprego industrial” 
é um dos indicadores que mais demoram a responder 
ao processo de crescimento do País.

O resultado demonstra que existe mais confiança 
na economia gaúcha e, por via de conseqüência, maior 
investimento nos diversos setores da cadeia industrial 
do Estado do Rio Grande do Sul. A tal ponto isso é sig-
nificativo que a própria expectativa de arrecadação do 
Governo do Estado foi alterada para maior, com refle-
xos imediatos na redução do déficit estrutural previsto 
para o ano de 2008.

Como se vê, para o combate ao desemprego a 
melhor política não são as assistencialistas, que tor-
nam as pessoas escravas de recursos do Governo e 
não lhes proporcionam perspectivas de crescimento 
pessoal e intelectual.

A melhor alternativa, nesse caso, é mesmo a do 
incentivo ao crescimento econômico, com a justa distri-
buição na sociedade, única saída pela qual se combate 
não apenas o desemprego, mas a violência urbana e 
o grau de infelicidade da população.

Quando se consegue emprego, ganha-se não 
apenas salário, mas a expectativa de crescimento, de 
evolução, de desenvolvimento para si e para os seus. 
Tomara que essa lição tenha sido aprendida e que a 
aposta no crescimento, ainda que tímida, não tenha 
sido apenas fruto do contexto internacional favorável.

Muito obrigado pela atenção de todos.
O SR. CARLOS BEZERRA (Bloco/PMDB – MT. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, representantes do setor agropecuário 
brasileiro vêm alertando para o fato de que os aumen-
tos dos preços dos fertilizantes poderão inviabilizar a 
produção agrícola no País.

De acordo com dados da Fundação Getulio Var-
gas (FGV), os preços dos fertilizantes aumentaram 
83,21%, no período de 12 meses, até junho deste anº 
Trata-se da maior elevação desde 1994.

O aumento de preço de alguns insumos foi su-
perior a 100%. Os que menos subiram foram os dos 
nitrogenados: 18,16%, em 12 meses. No que se refere 
aos fosfatados, o aumento foi de 106,01%, no mesmo 
período. Os preços dos fertilizantes à base de potássio 
elevaram 78%. O maior aumento ficou com os formu-
lados: 111%, em 12 meses.

A majoração dos preços dos fertilizantes de-
corre, principalmente, do aumento da demanda por 

alimentos em grandes economias emergentes, tais 
como Índia e China, e também no Brasil. Ademais, 
na fabricação desse produto são utilizados derivados 
de petróleo, cujas cotações no mercado internacional 
encontram-se elevadíssimas. Além disso, na produ-
ção de biocombustíveis utilizam-se cana-de-açúcar e 
milho, cujo cultivo em expansão exige cada vez mais 
o uso de fertilizantes.

Sabemos que os gastos com o insumo corres-
pondem hoje a quase 40% do custo de produção agrí-
cola no País.

O Brasil importa aproximadamente 70% dos fertili-
zantes que consome. Os Estados Unidos, a Alemanha, 
a Rússia e o Canadá produzem 70% dos fertilizantes 
demandados pelo País.

Por isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
o Governo brasileiro necessita adotar, com urgência, 
medidas mais agressivas voltadas para o setor.

Atualmente não existe prazo para a iniciação da 
exploração das minas objetos de concessões. Essa 
lacuna resulta em distorções, como o caso de inúme-
ras jazidas que estão há muitos anos sob concessão, 
mas sem serem exploradas. 

Faz-se necessária, portanto, uma forte pressão 
por parte do Governo para que os investimentos priva-
dos no segmento sejam acelerados, de forma a ampliar 
a disponibilidade interna de fertilizantes, garantindo, 
assim, a expansão da produção brasileira de grãos e 
de outros produtos agropecuários.

Era o que tínhamos a dizer.
O SR. JOSÉ CHAVES (PTB – PE. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, a Secretaria de Patrimônio da União (SPU) 
vem aumentando, de maneira exorbitante, o valor do 
foro e da taxa de ocupação dos terrenos de marinha, 
com base em reavaliações unilaterais não autorizadas 
por lei, causando um sério problema social.

Terrenos de marinha, Sr. Presidente, são bens 
imóveis da União Federal, na definição do Decreto-
Lei nº 9.760, de 1946, sendo considerados como tais 
os que, em uma profundidade de 33 metros, medidos 
horizontalmente, para a parte da terra, da posição da 
linha do preamar médio de 1831:

“a) estejam situados no continente, na 
costa marítima e nas margens dos rios e la-
goas, até onde se faça sentir a influência das 
marés, caracterizada a influência para esse fim 
pela oscilação periódica de cinco centímetros 
pelo menos, do nível das águas, que ocorra 
em qualquer época do ano; e

b) contornem as ilhas situadas em zona 
onde se faça sentir a influência das marés.”
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Cabe, inicialmente, um registro histórico: é o de 
que esse limite de 33 metros, contados a partir da linha 
de preamar-médio de 1831, tinha a ver com o alcance 
de uma bala de canhão, arma utilizada na época para 
a defesa do litoral brasileiro.

Hoje, como o alcance atual das armas de guer-
ra praticamente não tem mais limite, resulta que essa 
legislação restou destituída de razão de ser, acarre-
tando atualmente um custo social enorme e absolu-
tamente injustificável, na medida em que onera o pre-
ço dos imóveis pela incidência de laudêmio em cada 
transmissão.

E esses terrenos, Sras. e Srs. Deputados, quando 
utilizados por particulares, estão sujeitos basicamen-
te a 2 regimes jurídicos, quais sejam, o da enfiteuse, 
também chamada de aforamento, e o de ocupação. 
No primeiro caso, o foreiro paga o foro, enquanto, no 
segundo, o ocupante paga uma taxa de ocupação, 
também anual.

O foro anual é fixado, segundo dispõe o art. 101 
do Decreto-Lei nº 9.760, de 1946, com a redação que 
lhe foi dada pelo art. 88 do Decreto-Lei nº 7.450, de 
1985, nos seguintes termos:

“Art. 101. Os terrenos aforados pela União 
ficam sujeitos ao foro de 0,6% (seis décimos 
por cento) do valor do respectivo domínio ple-
no, que será anualmente atualizado”.

Por sua vez, a taxa de ocupação está discipli-
nada pelo Decreto-Lei nº 2.398, de 1987, como visto 
em seu art. 1º:

“Art. 1º A taxa de ocupação de terrenos 
da União, calculada sobre o valor do domínio 
pleno do terreno, anualmente atualizado pela 
Secretaria de Patrimônio da União (SPU), será, 
a partir do exercício de 1988, de:

I – 2% (dois por cento) para as ocupa-
ções já inscritas e para aquelas cuja inscrição 
seja requerida, ao SPU, até 30 de setembro 
de 1988;

II – de 5% (cinco por cento) para as ocu-
pações cuja inscrição seja requerida ou pro-
movida ex officio, a partir de 1º de outubro 
de 1988”.

Como se vê, Sr. Presidente, em ambos os casos 
a legislação autoriza que a atualização anual seja feita 
apenas monetariamente, e não mediante a reavaliação 
do imóvel, na medida em que, por força de lei, o foro 
anual é certo e invariável.

De fato, o novo Código Civil, em seu art. 2.038, 
proibiu novas enfiteuses e subenfiteuses, mas manteve 
as atualmente existentes até sua completa extinção, 
determinando que elas continuam submetidas às re-

gras estabelecidas no antigo Código Civil, que fixou o 
princípio geral que preside as enfiteuses (aforamentos), 
sejam elas de imóveis particulares ou de marinha, se-
gundo o qual o foro deve ser “anual, certo e invariável”, 
como se vê de seu art. art. 678.

E o citado art. 678 do Código Civil anterior, que 
ainda continua aplicável às enfiteuses remanescentes, 
por força da nova codificação civil, assim estabelece:

“Art. 678. Dá-se à enfiteuse, aforamento, 
ou emprazamento, quando por ato entre vivos, 
ou de última vontade, o proprietário atribui a 
outrem o domínio útil do imóvel, pagando a 
pessoa, que o adquire, e assim se constitui 
enfiteuta, ao senhorio direto uma pensão, ou 
foro, anual, certo e invariável”.

Tais princípios gerais de Direito que regem o ins-
tituto, enquanto não totalmente extintos, permanecem 
válidos e aplicáveis às enfiteuses, tenham elas por ob-
jeto imóveis particulares ou terrenos de marinha.

E, se o foro é certo e invariável, por definição le-
gal, não comporta a alteração de sua base de cálculo, 
qualquer que seja o pretexto, sendo admissível apenas 
a atualização anual de sua expressão monetária.

Sras. e Srs. Deputados, a correção monetária 
reflete apenas a desvalorização da moeda, sem al-
terar, portanto, a base de cálculo do foro ou taxa de 
ocupação, diferentemente do que ocorre com a reava-
liação, porque, aí sim, há alteração do valor do imóvel 
e, conseqüentemente, da base de cálculo, o que não 
é permitido pela legislação.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, outro 
aspecto deve, ainda, ser evidenciado, à vista das dis-
posições legais que autorizam apenas a atualização 
anual do valor do domínio pleno do terreno, tanto do 
foro quanto da taxa de ocupação, como fixam o art. 
101 do Decreto-Lei nº 9.760, de 1946, e o art. 1º do 
Decreto-Lei nº 2.398, de 1987. É o de que a lei enfa-
tiza que somente os terrenos ficam sujeitos à atuali-
zação anual.

Significa dizer que nem o foro nem a taxa de 
ocupação podem ser fixados ou atualizados anualmen-
te, levando em conta as benfeitorias realizadas pelo 
particular sobre terreno de marinha, ficando restritos 
apenas ao terreno

Ocorre que a SPU, na reavaliação que está 
realizando, a pretexto de atualizar o foro ou taxa 
de ocupação, não se limita aos terrenos, levando 
em conta, também, as várias benfeitorias e melho-
ramentos.

É evidente que um terreno não se valoriza só 
por si. Ele se valoriza em razão das benfeitorias nele 
realizadas pelo particular, pelas benfeitorias realiza-
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das nos imóveis da circunvizinhança e na melhoria 
da infra-estrutura urbana e dos equipamentos urba-
nísticos, como é óbvio, que não podem ser levados 
em consideração para a atualização do valor do foro 
ou da taxa de ocupação.

Portanto, Sras. e Srs. Deputados, salta aos olhos 
que, na reavaliação dos terrenos, a União está inega-
velmente levando em conta essas melhorias, sejam 
aquelas feitas pelos particulares, sejam as realizadas 
pela municipalidade no exercício de sua competência, 
posto que, se não fossem assim consideradas, não 
haveria o que reavaliar, mantendo-se o valor original 
do terreno, como é evidente.

Mas é de se registrar que a União em nada 
contribuiu para essa valorização, sendo certo que, 
inequivocamente, a SPU considera o valor agrega-
do aos terrenos pelas construções e o reflexo que as 
benfeitorias acarretaram para a valorização deles. E 
reavaliar terreno levando em conta as benfeitorias 
realizadas pelo particular em terrenos da vizinhança 
ou pela municipalidade na melhoria da infra-estru-
tura urbana importa em enriquecimento sem causa 
da União.

Esse procedimento afronta, não há qualquer dú-
vida, um dos mais caros princípios que presidem os 
negócios jurídicos, que é exatamente a vedação do 
enriquecimento imotivado, caracterizado na precisa dic-
ção do art. 884 do Código Civil, segundo o qual aquele 
“que, sem justa causa, enriquecer à custa de outrem, 
será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita 
a atualização dos valores monetários”.

Aliás, a cobrança de foro e taxa de ocupação, 
considerando quaisquer benfeitorias, sejam quais fo-
rem, contraria o princípio moderno fixado pelo novo 
Código Civil, art. 2.038, §1º, I, ao excluir as constru-
ções ou plantações realizadas pelo terceiro do cál-
culo do laudêmio nas transmissões de bem aforado, 
exatamente para evitar o enriquecimento sem causa 
do senhorio.

Da mesma forma, Sr. Presidente, isso também 
ocorre na cobrança, pela União, de foro ou taxa de 
ocupação, incidindo sobre o valor das benfeitorias re-
alizadas pelo foreiro ou ocupante, que não devem ser 
consideradas, na medida em que a legislação espe-
cífica autoriza sua cobrança incidindo apenas sobre o 
valor do domínio pleno do terreno, qualquer que seja 
o regime jurídico a que o terreno esteja submetido 
(aforamento ou ocupação), nos termos do art. 101 do 
Decreto-Lei nº 9.760, de 1946, com a redação que 
lhe foi dada pelo Decreto-Lei nº 7.450, de 23 de de-
zembro de 1985 (art. 88), e do art. 1º do Decreto-Lei 
nº 2.398, 1987.

Desse modo, Sras e Srs. Deputados, quando 
tais diplomas legais determinam que o foro e a taxa 
de ocupação sejam “anualmente atualizados”, essa 
atualização é pura e simplesmente a atualização mo-
netária, e não pela reavaliação do bem.

Essa, aliás, é a orientação do Egrégio Superior 
Tribunal de Justiça em inúmeras decisões, a exemplo, 
entre tantos outros, do Acórdão adotado no julgamento 
do Recurso Especial nº 642.604-RJ, sendo Relator o 
Ministro Cesar Asfor Rocha, em julgamento realizado 
em 3 de agosto de 2006, do seguinte teor:

“A norma legal que permite a atualização 
anual do foro aplica-se a todos os contratos de 
aforamento, inclusive aqueles firmados ante-
riormente à vigência do Decreto Lei nº 7.450, 
de 1985, (...) afigurando-se descabida, todavia, 
a modificação anual do valor do domínio ple-
no de imóvel aforado a particular pela União, 
sobre o qual é calculado o valor do foro, posto 
que este último é invariável”.

Consulte-se, ainda, Sr. Presidente, no mesmo 
sentido, os acórdãos adotados pelo STJ no julgamento 
do Recurso Especial nº 212.060-RJ, em data de 27 de 
novembro de 2001; no julgamento do Recurso Especial 
nº 210.813, Relator o Ministro Ruy Rosado de Aguiar, 
em data de 14 de fevereiro de 2000; no julgamento 
do Recurso Especial nº 206.461-RJ, Relator o Minis-
tro Carlos Alberto Menezes Direito; no julgamento do 
Recurso Especial nº 30.688-0-PE, Relator o Ministro 
Hélio Musicam; no julgamento do Recurso Especial 
nº 47.589-9-RJ, Relator o Ministro Milton Luiz Pereira; 
e tantos outros.

É também a orientação de Tribunais Regionais 
Federais, a exemplo do TRF da 5ª Região, valendo aqui 
transcrever a ementa de um de seus vários acórdãos 
no mesmo sentido:

“A atualização anual do valor do foro 
e da taxa de ocupação (instituída pela Lei 
nº 7.450/85 e Decreto-Lei nº 2.398/87) é 
aplicável aos aforamentos e ocupações ini-
ciados antes da alteração legislativa que a 
determinou.

Não há que se cogitar de ofensa a di-
reito adquirido, uma vez que a correção não 
representa propriamente um aumento de va-
lor, mas, ao revés, visa a evitar a diminuição 
excessiva que poderia ser acarretada pela 
inflação.

Não é possível, entretanto, que a atuali-
zação do valor do domínio útil seja realizada 
com base em critérios que não reflitam a des-
valorização da moeda.
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A variação do valor de mercado do imó-
vel não pode ser utilizada como critério para a 
atualização do foro, o que representaria ofensa 
a direito adquirido do particular (...)”.

O que se conclui, Sr. Presidente, é que a alte-
ração unilateral, como faz a SPU, dos valores do foro 
e a taxa de ocupação dos terrenos de marinha, em 
razão do valor do mercado, ofende o direito adquirido 
e o ato jurídico perfeito, que são intangíveis na forma 
do inciso XXXVI do art. 5º da Constituição Federal, 
não importando em infringência daquele dispositivo 
da Carta Magna a simples atualização monetária dos 
respectivos valores, exatamente porque reflete apenas 
a desvalorização da moeda.

Diante desses claros e irretorquíveis argumen-
tos, parece que não resta à SPU rever seus procedi-
mentos na cobrança das obrigações sobre terrenos 
de marinha, porquanto esses ônus, além de ilegais, 
constituem severos empecilhos ao desenvolvimen-
to urbano e ao aumento da renda e do emprego em 
nosso País.

Na oportunidade, agradeço à Ademi, de Pernam-
buco, na pessoa do Dr. Fernando Cunha, as informa-
ções que compuseram este pronunciamento.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. ALEXANDRE SILVEIRA (PPS – MG. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, tramita nesta Casa, já com parecer 
da Comissão de Educação e Cultura, pela rejeição, o 
Projeto de Lei nº 2.623, de 2007, de autoria do Depu-
tado Victório Galli, pastor evangélico da Assembléia 
de Deus, que requer a extinção do título de Padroeira 
do Brasil a Nossa Senhora Aparecida. 

Sras. e Srs. Deputados, o direito de crença está 
consubstanciado no inciso VI do art. 5º da Constituição 
Federal, que diz ser inviolável a liberdade de consci-
ência e de crença, sendo assegurado o livre exercício 
dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a 
proteção aos locais de culto e suas liturgias. E no inci-
so VIII do mesmo art. 5º da Constituição Federal está 
assegurado que ninguém será privado de direitos por 
motivo de crença religiosa, ou de convicção filosófica, 
ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obri-
gação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir 
prestação alternativa fixada em lei.

Ora, a proposta do Deputado tem como fito ex-
tinguir da cultura brasileira um direito de culto a Nossa 
Senhora Aparecida, que está arraigado nos costumes 
dos sectários do catolicismo desde o descobrimento 
do Brasil. Em 1717 a devoção ficou ainda maior, após 
a imagem da virgem ser encontrada no rio por pesca-
dores e a pesca tornar-se mais abundante. 

Desde então, os devotos atribuíram muitos mila-
gres à santa, e tal episódio se transformou numa cren-
ça nacional pelos católicos. Em 16 de julho de 1930, 
o Papa Pio XII aceitou reivindicação do episcopado 
brasileiro e declarou Nossa Senhora Aparecida como 
Padroeira do Brasil.

Em 30 de junho de 1980, atendendo à aclamação 
dos fiéis, o Presidente da República João Figueiredo 
sancionou a Lei nº 6.802, que institui o dia 12 de outu-
bro como feriado nacional para culto público a Nossa 
Senhora Aparecida.

Como se vê, Sr. Presidente, o assunto não é tão 
simples assim para ser decidido por alguns grupos 
contrários, e muito menos nesta Casa, onde procura-
mos preservar os direitos constitucionais. 

A fé como crença religiosa é fundamentada por 
um conjunto de dogmas e doutrinas que constituem 
um culto e significa uma opção pessoal de anuên-
cia, de adesão a determinada divindade. Portanto, 
direito inabalável e intocável de todo ser humano, 
desde que não cause prejuízo a outrem, conforme 
determina a lei.

A devoção a Nossa Senhora Aparecida se expli-
ca pelo próprio significado da palavra cultura, do latim 
cultura, que quer dizer cultivar, cuidar. No que tange à 
fé à Padroeira do Brasil, o termo vem a calhar porque 
diz respeito a práticas e ações sociais tidas como pa-
drão de valores e costumes, que formam a identida-
de de grupos humanos e preenchem a sociedade em 
determinado tempo e espaço. 

De acordo com a visão antropológica “a cultura 
corresponde às formas de organização de um povo, 
seus costumes e tradições, transmitidas de geração 
para geração, que, a partir de uma vivência e tradição 
comum, se apresentam como a identidade desse povo”. 
A crença ou a religiosidade é uma escolha pessoal e 
íntima, que deve ser tolerada, aceita e respeitada pelas 
pessoas que têm atitudes ou concepções diferentes 
do seu próprio grupo social.

O Brasil é um país onde predomina o sincretismo 
religioso e o Estado prevê, na sua Carta Magna, a não 
discriminação, o respeito e a convivência harmoniosa 
entre as confissões de fé de todos os povos. Não po-
demos incorrer no etnocentrismo, uma barreira que 
prejudica o entendimento de outras culturas, ou seja, 
uma tendência natural de rejeitar a outra cultura como 
inferior, como inatural. 

Nossa Senhora é um patrimônio religioso e cultu-
ral para a maioria da população brasileira que professa 
o catolicismo e pede que ela seja a padroeira. Basta 
observar as manifestações em sua homenagem. A ex-
pressão pública e coletiva desse sentimento pode ser 
percebida pelos romeiros de todo o Brasil que visitam a 
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basílica, que é considerada o maior santuário mariano 
do mundo, na cidade paulista: Aparecida do Norte. 

Em nosso País, as práticas religiosas têm sido 
pautadas em movimentos ordeiros e pacíficos, com 
vistas a obter o crescimento espiritual dos fiéis sem 
ferir este ou aquele credo. Portanto, é importante não 
cometer certos tipos de violência, inclusive a discrimi-
nação e a discórdia entre seus semelhantes oriundas 
de conflitos religiosos, o que seria uma tristeza aos 
olhos de Deus.

Muito obrigado.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. BETO FARO (PT – PA. Pronuncia o seguin-

te discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a 
Lei Agrícola Nacional (Lei nº 8.171, de 1991) completou 
17 anos em janeiro passado e, ao longo desse tempo, 
sofreu alterações basicamente para a atualização do 
texto, devido às mudanças naturais ocorridas nesse 
tempo com a dinâmica política.

Trata-se de uma Lei com forte consistência de 
mérito, o que se deve ao amplo exercício prévio de 
discussão pelas Secretarias de Agricultura de todos 
os Estados do Brasil no âmbito do respectivo Fórum 
Nacional dos Secretários.

A ausência de organizações da sociedade civil no 
debate constitutivo da Lei Agrícola empobreceu, mas 
não impediu a densidade representativa da proposta. 
E, graças a esse vigor representativo, foi possível ao 
texto da lei o traçado das diretrizes e estratégias para 
a pesquisa, o crédito, a comercialização, o fomento, 
etc., que criaram as condições para os saltos que 
vimos assistindo na agropecuária brasileira, notada-
mente desde 2003.

Inclusive, para além dos aspectos produtivos, 
a lei apresenta um texto consistente com um projeto 
nacional de desenvolvimento para o campo, que ultra-
passa, portanto, os interesses corporativos do agrone-
gócio. Tanto que cria as bases para a democratização 
da política agrícola e, no seu art. 3º, impõe, de forma 
taxativa, a exigência da compatibilização da política 
agrícola com a política de reforma agrária.

Não houvesse os Governos brasileiros, desde a 
década de 1990 até o ano de 2002, sucumbido ao pro-
jeto neoliberal, passando a eleger o mercado como o 
orientador supremo da atividade agrícola, em desacor-
do com o texto da Lei Agrícola, a agricultura brasileira 
estaria apresentando resultados econômicos ainda 
mais superiores e quadro social bem mais promissor. 
É o que provam os fatos com o abandono dessa opção 
com o Governo Lula, quando o resgate da centralidade 
do Estado no comando da política agrícola, nos termos 
definidos na Lei Agrícola, deflagrou mudanças e avan-

ços inegáveis no perfil e no desempenho da atividade 
agrícola brasileira.

Ao contrário das políticas agrícolas negativas 
marcadas por restrições orçamentárias para a pesqui-
sa, pelo desmantelamento do sistema de assistência 
técnica, pelas limitações e de recursos e custos reais 
do crédito e pela marginalização da agricultura familiar, 
as políticas, desde 2003, têm sido pautadas pela ação 
ostensiva do Estado, por medidas de recuperação dos 
instrumentos de política agrícola, com especial atenção 
para a valorização da agricultura familiar.

O “planejamento” da agricultura, que se restrin-
gia ao anúncio de recursos escassos e caros para o 
financiamento das safras e a medidas para jogar para 
frente as dívidas rurais, passou a contar com planos 
estratégicos setoriais para sanar os problemas estru-
turais e estabelecer as bases para o desenvolvimento 
agrícola sustentável.

Graças a essas mudanças, o Governo brasileiro 
projeta dobrar a produção agrícola brasileira no pra-
zo de 10 anos. Ou seja, mesmo com as rigorosas e 
imprescindíveis cautelas ambientais, já definidas, a 
safra de grãos no Brasil deverá alcançar 300 milhões 
de toneladas até o ano de 2018. 

Acredito mesmo, Sr. Presidente, que as previsões 
do Governo são até conservadoras, pois somente as 
projeções do plano safra para a agricultura familiar pre-
vêem acréscimo anual de 18 milhões de toneladas de 
grãos originárias desse segmento. Considere-se que, 
de 2005 para o presente ano, a produção nacional de 
grãos saltou de 114 milhões de toneladas para 144 
milhões de toneladas, conforme as mais recentes esti-
mativas da CONAB. Ou seja, um crescimento superior 
a 26%, no espaço de apenas de 3 safras.

E essa taxa excepcional de crescimento da pro-
dução de grãos neste período tem sido impulsionada 
pelo incremento de produtividade, à medida que, no 
mesmo período, a área plantada de grãos declinou 
7,5%, passando de 49 milhões de hectares para 47,2 
milhões de toneladas.

A proporção dos estímulos atuais à agricultura 
pode ser mensurada pela vigorosa recuperação dos 
recursos destinados ao crédito rural. De junho de 
2002 a julho de 2003, foram desembolsados 30 bi-
lhões de reais no financiamento da agricultura. Nesta 
safra 2007/2008, somente em recursos subsidiados 
pelo Tesouro, foram desembolsados 65 bilhões de 
reais, dos quais 11 bilhões de reais para a agricul-
tura familiar.

O dinamismo da atividade agrícola no Brasil co-
loca o País na dianteira do processo de reversão do 
recente quadro inflacionário disseminado em todo o 
mundo, em particular no que tange aos preços dos 
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alimentos. Neste ano, em relação à safra passada, o 
País está registrando aumento na produção de arroz 
da ordem de 7%; feijão, de 6%; milho, de 14%; e tri-
go, 71%.

Esses resultados da safra repercutem nos índices 
de preços, a exemplo do Índice de Preços ao Consu-
midor, calculado com base nas despesas de consumo 
das famílias com renda entre 1 e 2,5 salários mínimos 
mensais, que no mês de julho registrou variação de 
0,61%, a menor taxa desde fevereiro de 2008. Mostran-
do a consistência do processo de declínio dos preços, 
o IGP-M registrou deflação (-0,01%) nos primeiros 10 
dias do mês de agosto; em julho, no mesmo período 
de apuração, a taxa foi de 1,55%.

Enfim, torna-se desnecessário, pela evidência, 
desfilar mais indicadores da excepcional performance 
econômica da agricultura no período recente, quan-
do o Governo de Presidente Lula passou a assumir 
o seu papel de indutor dessa atividade, com base no 
instrumental de política agrícola fornecido pela Lei 
Agrícola.

Todavia, se é indiscutível o patamar de desenvol-
vimento produtivo alcançado pela agricultura brasileira, 
também é indiscutível que sem medidas urgentes de 
revisão da política agrícola brasileira o atual cenário 
se transformará em trajetória de profunda crise da 
agricultura. É o que confirma recente pesquisa desen-
volvida pela EMBRAPA e UNICAMP a respeito dos 
impactos das mudanças climáticas sobre a atividade 
agrícola do País.

A Lei Agrícola deve ser o vetor dessas alterações 
institucionais, as quais podem transformar a possibi-
lidade de uma crise iminente em oportunidade para 
um novo padrão de agricultura no Brasil, ambiental-
mente amigável e socialmente mais aceitável, sem 
prejuízo dos aspectos produtivos essenciais para o 
papel estratégico do Brasil para a segurança alimen-
tar no mundo.

De fato, devem ser consideradas, sem perda 
de tempo, as ameaças do aquecimento global, pois, 
segundo estudo da EMBRAPA e da UNICAMP, esse 
fenômeno poderá resultar, já em 2020, na redução de 
áreas produtoras e prejuízos econômicos de cerca de 
7,4 bilhões de reais, isto no cenário mais otimista so-
bre o nível do aquecimento. Nesse cenário otimista, a 
soja, produto agrícola exportado pelo País, com valor 
de produção de 18,4 bilhões, poderá sofrer uma perda 
econômica de 4 bilhões de reais em 2020, resultado 
de uma redução de quase 24% da área apta para o 
plantio no Brasil. As perdas podem chegar a 7,6 bilhões 
de reais em 2070, em decorrência de uma diminuição 
de 40% da área apta para o plantio.

Tomando como base a produção brasileira de 
café, de cerca de 2,5 milhões de toneladas, e o valor 
de produção, de 9,3 bilhões de reais, o aquecimento 
global pode provocar queda na área apta ao plantio de 
9,48%. Com as mudanças climáticas previstas, é pos-
sível que o café não tenha muita chance de sobreviver 
no Sudeste, migrando para a Região Sul.

Com a produção de cerca de 12 milhões de tone-
ladas, o arroz é considerado uma cultura de alto risco, 
devido à extrema sensibilidade às variações climáticas. 
Poderá sofrer redução na área apta para o plantio de 
quase 10% até 2020. 

Enfim, variando conforme a magnitude do au-
mento da temperatura, os cientistas projetam enormes 
impactos do aquecimento global sobre a atividade 
agrícola. Impõe-se, portanto, a adoção de novas polí-
ticas agrícolas voltadas para o estímulo a tecnologias 
ambientalmente amigáveis, pouco intensivas em fertili-
zantes e outros insumos químicos geradores de gases 
de efeito estufa. E, igualmente importante, políticas que 
estimulem sistemas de cultivos que, ao contrário da 
agricultura produtivista convencional, sejam pautados 
pela preservação da biodiversidade. 

Nesses termos, a agricultura familiar terá todas 
as condições para ampliar sobremaneira o seu prota-
gonismo na economia agrícola nacional e na garan-
tia de segurança alimentar da população brasileira 
e da dos países pobres. Cumpre, portanto, se fazer 
adequações na Lei Agrícola, que, no cenário posto, 
deverão mais do que nunca impor a compatibilização 
entre política agrícola, reforma agrária e conservação 
do meio ambiente.

Era o que tinha a dizer.
O SR. VITAL DO RÊGO FILHO (Bloco/PMDB – 

PB. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, ocupo esta tribuna hoje para 
fazer algumas observações e chamar a atenção de 
todos para o que está acontecendo no mercado de 
televisão paga no Brasil. 

De acordo com matéria publicada no jornal Folha 
de S. Paulo no dia 12 de agosto de 2008, a Agência 
Nacional de Telecomunicações – ANATEL está pre-
parando editais para oferecer novas concessões de 
TV paga. Segundo o jornal, a oferta de novas licen-
ças tem sido reivindicada pelo mercado, que passa 
por forte processo de fusão e de concentração de 
empresas. 

Atualmente, as empresas Net e Sky dominam 75% 
do mercado brasileiro. A líder, a Net Serviços, possui 
2.573.021 assinantes, com 45,1% do mercado, e a Sky 
Directv tem 1.707.379 assinantes, com 30% de parti-
cipação. As demais empresas de TV paga concentram 
juntas 25% do total, com 1.371.622 assinantes. 
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O que tememos, Sr. Presidente, é o aumento 
ainda maior da concentração do setor, hoje na mão 
de duas grandes empresas que pretendem ampliar 
ainda mais a sua fatia realizando grandes fusões com 
empresas menores. 

Ainda segundo a Folha de S.Paulo, a Net admite 
o interesse na compra da TV Cidade, que opera em 
7 Estados brasileiros, com 80 mil assinantes de TV 
a cabo e 40 mil assinantes de banda larga, além do 
interesse em adquirir a operadora Big TV, que opera 
apenas no Estado de São Paulo, uma aquisição que 
se encontra em análise na ANATEL. Já a Sky acertou 
a compra da TV Filme, antiga TVA, no final de março, 
mas a concretização do negócio aguarda aprovação 
da ANATEL. 

Segundo o jornal, a última licitação para licen-
ças aconteceu há 8 anos. No entanto, as operadoras 
de telefonia têm pressionado a ANATEL para novas 
concessões de licenças de TV porque estão entrando 
no mercado da televisão paga de forma acirrada, com 
enorme contingente de capital e com um novo modelo 
de comunicações, o chamado triple play, que disponi-
biliza, numa mesma rede, acesso a banda larga para 
Internet, telefonia e TV paga. Este cenário impõe uma 
luta de vida ou morte entre as operadoras de telefonia 
e as empresas de TV paga. 

O problema é que se uma mesma rede irá en-
tregar ao consumidor todos os serviços, alguém terá 
que ser expulso do mercado. Nessa lógica, apenas 
os gigantes sobreviverão. Quem perde com essas 
mudanças é o consumidor, que tem que se adequar 
aos novos modelos do setor de comunicações sem 
que haja qualquer garantia de bom atendimento e de 
bons serviços.

Segundo o site Observatório do Direito à Comu-
nicação, as operadoras de telefonia buscam os canais 
das TVs pagas porque sabem que é um dos bens mais 
raros no negócio das comunicações. Mas elas também 
querem as redes a cabos ou o espectro de MMDS para 
transmitir Internet em banda larga. Sem a obrigação de 
universalizarem suas redes, as empresas de TV paga 
concentraram-se nas áreas mais nobres dos principais 
centros urbanos e hoje passam na porta de boa parte 
das classes A e B. 

O que segura a realização dessas fusões é o fato 
de que os novos contratos de concessão das empre-
sas de telefonia fixa contêm uma cláusula que impe-
de essas empresas e suas controladas e coligadas 
de prestarem serviços de TV a cabo. As teles alegam 
que essa cláusula foi incluída no apagar das luzes do 
processo de renovação dos contratos e que elas ma-
nifestaram à Agência Nacional de Telecomunicações 
sua discordância. Agora, as teles pretendem ir à Jus-

tiça para questionar a validade da tal cláusula. E para 
piorar ainda mais o cenário das empresas de telefonia, 
o Tribunal de Contas da União tem questionado os cri-
térios para a definição do preço mínimo das licenças, 
principalmente devido ao grande percentual de ágio 
ofertado pelas empresas concorrentes.

Nosso dever nesta Casa é fiscalizar cada vez 
mais os serviços oferecidos pelas empresas de tele-
visão paga e buscar uma legislação adequada para 
o setor, no intuito de garantir aos consumidores bons 
serviços, bom atendimento, programação de qualida-
de, preços acessíveis ao mercado. 

O importante é que novas regras já foram esta-
belecidas para a prestação de serviços de TV por as-
sinatura que beneficiam 5,3 milhões de assinantes no 
País, com adaptações ao Código de Defesa do Con-
sumidor para facilitar o relacionamento entre clientes 
e operadoras, com a definição mais clara do que deve 
estar coberto pelos contratos. No final das contas, o 
consumidor é que tem que sair ganhando.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, também 
venho a esta tribuna no dia de hoje para felicitar to-
dos os que abraçaram a carreira jurídica, destacando 
que os primeiros cursos de Direito foram criados no 
Brasil em 1827. 

A data de 11 de agosto é comemorativa do Dia 
do Jurista, daí também ser referida a mesma data 
como sendo o Dia do Advogado e do Juiz, conhecido 
como o “dia do pendura”, uma tradição do início do 
século XX, quando comerciantes habitualmente ho-
menageavam os estudantes de Direito, deixando-os 
comer de graça. 

Nesta oportunidade, estendemos as nossas 
felicitações a todos os estudantes do nosso País 
que enfrentam dificuldades, porém, não desistem 
de seus sonhos e seguem adiante, contribuindo 
para que a estatística do ensino brasileiro melhore 
a cada ano

Destacar o Dia do Jurista para os que integram 
o grupo sempre é momento para reflexões sobre o 
nosso ordenamento jurídico, de repensarmos as pers-
pectivas para o Direito, as profissões jurídicas que têm 
surgido e as que poderão ser incluídas nesse ramo 
futuramente. 

Devemos lembrar também dos problemas que 
têm surgido no meio jurídico ano após ano, como a 
barreira de se ampliar o acesso à Justiça com a cria-
ção de novas comarcas e fóruns. 

Lembramos, ainda, os entraves que são comuns 
no âmbito do Poder Judiciário, como a falta de celeri-
dade na análise de processos e de aplicabilidade da 
lei aos casos concretos. Há peças que às vezes se ar-
rastam nos tribunais e instâncias, culminando muitas 
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vezes com o arquivamento, o que causa revolta àqueles 
que buscam judicialmente um direito e acabam desa-
creditando na Justiça de nosso País. 

Este é um momento de desafio para os juristas, 
no sentido de não só abraçarem a profissão, mas de 
procurarem cada vez mais o aprimoramento de seus 
conhecimentos em prol da sociedade brasileira, que 
carece de uma Justiça mais célere e reta.

O SR. MARCELO GUIMARÃES FILHO (Bloco/
PMDB – BA. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Pre-
sidente, Sras. e Srs. Deputados, não poderia deixar de 
registrar nos Anais desta Casa o aniversário do saudoso 
Jorge Amado, ocorrido no último dia 10 de agosto. Se 
ainda vivo, completaria neste domingo 96 anos.

Falecido no dia 6 de agosto de 2001, Jorge 
Amado, filho de João Amado de Faria e de D. Eulália 
Leal, nasceu no dia 10 de agosto de 1912, na fazen-
da Auricídia, em Ferradas, no Município de Itabuna, 
Bahia.

Primogênito, Jorge Amado teve 3 irmãos: Jofre, 
nascido em 1915; Joelson, em 1920; e James, em 
1922.

Ainda aos 10 meses de idade presenciou uma 
emboscada sofrida por seu pai dentro de sua própria 
fazenda, tendo, felizmente, escapado ileso.

Logo no ano seguinte, após uma epidemia de 
varíola, a família deixa a fazenda e se estabelece em 
Ilhéus, mudando-se, em 1917, para a Fazenda Taran-
ga, em Itajuípe, onde seu pai volta à lida na lavoura 
de cacau.

Alfabetizado por sua mãe, em 1918, retorna a 
Ilhéus e passa a freqüentar a escola de D. Guilhermi-
na, professora que não hesitava usar a palmatória e 
impor outros castigos a seus alunos. 

No ano de 1922, cria um jornalzinho, A Luneta, 
distribuído para vizinhos e parentes. Nessa época, vai 
estudar em Salvador, em regime de internato, no Co-
légio Antonio Vieira, de padres jesuítas.

Depois de apresentar ao padre Luiz Gonzaga 
Cabral uma linda redação, intitulada O Mar, além dos 
efusivos elogios, Jorge Amado passou a receber em-
prestado do religioso vários livros de autores portugue-
ses e de outras nacionalidades, despertando, assim, 
seu já aguçado interesse pela literatura.

Matriculado no Ginásio Ipiranga, novamente como 
interno, conhece Adonias Filho e dirige o jornal do 
grêmio da escola, A Pátria, fundando, pouco depois, 
A Folha, que fazia oposição ao primeiro.

Passando ao regime de externato, em 1927, foi 
morar com num casarão no Pelourinho, empregando-se 
como repórter policial no Diário da Bahia, transferido-
se, pouco depois, para o jornal O Imparcial, ocasião 

em que uma poesia de sua autoria, Poema ou prosa, 
foi publicada na revista A Luva.

A partir de então, não pára mais de ter trabalhos 
publicados, passando a se reunir com o experimenta-
do jornalista e poeta Pinheiro da Veiga, integrante da 
Academia dos Rebeldes, da qual faziam parte Clóvis 
Amorim, Guilherme Dias Gomes, João Cordeiro, Al-
ves Ribeiro, Edison Carneiro, Aydano do Couto Fer-
raz, Emanuel Assemany, Sosígenes Costa e Walter 
da Silveira. 

A Academia fazia oposição ao grupo Arco & 
Flexa e pregava, no dizer de Jorge Amado, “uma arte 
moderna sem ser modernista”.

No ano seguinte, transfere-se para o Rio de Ja-
neiro para estudar, conhecendo Vinícius de Moraes, 
Otávio de Faria e outros nomes importantes da litera-
tura, quando sua obra Lenita é editada em livro por A. 
Coelho Branco Filho, do Rio de Janeiro.

Aprovado entre os primeiros colocados na Fa-
culdade de Direito da Universidade do Rio de Janei-
ro, em 1931, Jorge Amado vê publicado, pela Editora 
Schmidt, seu primeiro romance, O país do carnaval, 
com prefácio de Augusto Frederico Schmidt e tiragem 
de mil exemplares. O livro recebe elogios dos críticos 
e torna-se sucesso de público.

No Salão do Livro de Paris, em 1998, o livro 
Milagre dos Pássaros, da editora Record, é uma das 
principais atrações, e Jorge Amado recebe o título de 
Doutor Honoris Causa na Sorbonne, ocasião em que 
estréia na Rede Globo a minissérie Dona Flor e seus 
dois maridos, adaptação de Dias Gomes para o ro-
mance de mesmo nome.

Em maio de 1999, quando foi hospitalizado para 
fazer exames de rotina e tratar de um mal-estar di-
gestivo, lançou, através da Fundação Casa de Jorge 
Amado, o livro Rua Alagoinhas, 33, Rio Vermelho, 
versando sobre a casa em que vivia e sobre seu co-
tidiano

Cada vez mais recluso, em face de seus proble-
mas de saúde, comemora em agosto de 2000, com 
poucos amigos e a família, seus 88 anos, vivendo 
deprimido pela privação daquilo que mais gostava de 
fazer: escrever e ler um bom livro.

No dia 21 de junho de 2001, Jorge Amado é in-
ternado com uma crise de hiperglicemia e tem uma 
fibrilação cardíaca. Após alguns dias, retorna à sua 
casa. Porém, em 6 de agosto, volta a se sentir mal e 
falece na cidade de Salvador, às 19h30.

Atendendo seu próprio pedido, o corpo foi crema-
do e suas cinzas espalhadas em torno de uma man-
gueira em sua residência, no Rio Vermelho.

A biografia ora utilizada, do Projeto Releituras, 
de Arnaldo Nogueira Junior, bem retrata a importância 
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desse escritor para a literatura brasileira, tendo sido 
superado em número de vendas apenas por Paulo 
Coelho, embora em seu estilo – o romance ficcional 
– não haja paralelo no Brasil, tendo sido agraciado, 
em 1994, com o Prêmio Camões, o Nobel da língua 
portuguesa. 

Sendo o autor mais adaptado da televisão brasi-
leira, Jorge Amado imortalizou verdadeiros sucessos 
como Tieta, Gabriela e Tereza Batista, além do clássico 
literário Dona Flor e Seus Dois Maridos.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na qua-
lidade de baiano e fervoroso admirador de sua obra, 
jamais poderia deixar de reverenciar Jorge Amado na 
data de seu aniversário, razão pela qual utilizo esta tri-
buna para deixar meu singelo registro nesta marcante 
data para a literatura nacional.

Obrigado.
O SR. VALDIR COLATTO (Bloco/PMDB – SC. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, quero valer-me deste momento para 
prestar a minha homenagem a 2 categorias profissio-
nais, cujas datas festivas, transcorridas no último mês 
de julho, infelizmente foram passadas em branco na 
Casa, talvez pelo recesso parlamentar, talvez por lapso. 
Refiro-me aos motoristas e aos agricultores brasilei-
ros, trabalhadores importantíssimos não apenas para 
a economia como também para a vida das pessoas. 
Cada um, no desempenho do respectivo papel, ao lado 
de uma enorme variedade de profissionais, garante 
a dinâmica da cadeia produtiva, como parte dessa 
máquina não tangível, complexa e ininterrupta a que 
chamamos “vida moderna”. Graças ao conhecimento, 
à habilidade, ao empenho e à força dessa mão-de-
obra, o País cresce.

Em 28 de julho transcorreu o Dia do Agricultor. 
Para o agricultor a terra é o mundo, a fonte de susten-
to, a forma de vida.

Não importa o tamanho da propriedade ou dos 
negócios, os recursos e os rendimentos. A terra é o 
bem maior do agricultor modesto, que pratica a agri-
cultura familiar, dentro de sua pequenina terra, como 
forma de inclusão social. Mas é, da mesma forma, o 
bem mais caro do empresário do agronegócio, que tem 
respondido por boa parte do espetacular desempenho 
da balança comercial.

O agricultor brasileiro merece o respeito e o re-
conhecimento de todos os brasileiros. Falta, porém, à 
sociedade urbana atentar para a realidade do campo, 
na extensão de seus inúmeros problemas, a saber, 
entre outros, Sras. e Srs. Deputados: a disparada no 
preço dos insumos e fertilizantes, a precariedade da 
assistência técnica, as dificuldades de crédito, os juros 
altos, as distorções cambiais, que atingem duramente 

o exportador, a logística e a falta de garantia da renda, 
através do seguro rural.

Também foi comemorado o Dia do Motorista, em 
25 de julho, Dia de São Cristóvão, o padroeiro desse 
profissional. “Cristóvão” significa “aquele que carrega 
Cristo”. Pois bem, nobres colegas, Cristóvão foi ho-
mem, antes de ser santo, e, como homem, acalenta-
va a vaidade de servir ao mais poderoso de todos os 
homens. E assim foi, quando, na tarefa de carregar 
pessoas de uma margem a outra do rio próximo do 
local onde morava, certa vez, sem saber a princípio, 
carregou Jesus, ainda criança. Reza a tradição que, 
ao queixar-se do peso de Cristo, dizendo que parecia 
que carregava o mundo nas costas, ouviu do menino: 
“Não carregas o mundo, e sim seu Criador. Sou Je-
sus, aquele a quem serves”. São Cristóvão tornou-se 
o Padroeiro dos Viajantes e, em épocas mais recentes, 
encontrou uma nova popularidade como o Padroeiro 
dos Motoristas.

Também em 25 de julho comemora-se o Dia do 
Colonº Entenda-se como tal o imigrante fixado em co-
lônias, assim como sua descendência, com o propósito 
de trabalhar a terra. Primeiro, foram os portugueses. 
Depois, entre outros, vieram os alemães e italianos, 
logo após a Independência. Em seguida, os japoneses, 
no início do século XX. 

Além da saudade da terra natal, encontraram 
no Brasil dificuldades de toda ordem – da língua aos 
costumes, do clima aos métodos de trabalho, da pre-
cariedade das acomodações aos baixíssimos salá-
rios. A verdadeira identificação com a nova Pátria só 
viria anos mais tarde, após amargarem muita solidão 
e preconceito.

Hoje, formamos um só povo, o povo brasileiro, 
feliz, integrado e diverso, na sua multirracialidade e 
multiculturalidade. Somos devedores uns dos outros, 
porque, unidos, percebemos o encanto da miscige-
nação e das influências mútuas. Aprendemos a nos 
respeitar nas diferenças, assimilando características 
que nem um nem outro possuía, o que, afinal, acabou 
por constituir a nossa grandeza, como povo. Dadas 
as dimensões territoriais do País, a importância his-
tórica do colono para a formação da riqueza nacional 
é inestimável. Sem ele, o Brasil, Sr. Presidente, não 
seria o Brasil.

Sem qualquer irreverência, Sr. Presidente, cabe 
dizer que, no que toca aos motoristas brasileiros, São 
Cristóvão tem a braços uma árdua missão – árdua, 
pela imprudência de muitos; árdua, pelas péssimas 
condições das estradas; árdua, pelo caos nas ruas das 
grandes cidades; árdua, pelo número de veículos que 
circulam em mau estado de conservação; árdua, pela 
deficiência de pessoal e equipamentos, com prejuízo 
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do controle e da fiscalização; árdua, pela ganância de 
muitos empregadores, que impõem cargas horárias 
de trabalho desumanas, em alguns casos, inclusive, 
desrespeitando acintosamente a lei. 

No Brasil, o motorista está longe ainda do mere-
cido reconhecimento, mas o País precisará, muito em 
breve, começar a resgatá-lo, à medida que os trans-
portes de massa, urbanos e interurbanos, forem sendo 
adotados como solução definitiva para problemas como 
o trânsito, o desconforto de passageiros, a poluição e 
o gasto de combustível.

Não me estenderei mais, Sr. Presidente, senão 
para deixar aos motoristas, colonos e agricultores bra-
sileiros os meus parabéns, os meus respeitos, a minha 
gratidão, como cidadão. Tenham todos boa sorte, no 
nobre desempenho do trabalho anônimo que fazem.

Muito obrigado. 
O SR. LEANDRO VILELA (Bloco/PMDB – GO. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, quero, nesta oportunidade, tratar 
de assunto da mais alta relevância para o Brasil: a 
educação. E começo registrando minha satisfação 
com a decisão do Presidente Luiz Inácio Lula da Sil-
va de sancionar, em 16 de julho, o projeto de lei que 
institui um piso nacional de 950 reais para professo-
res da rede pública. Representantes da categoria co-
memoram a aprovação do que consideram uma luta 
histórica fundamental para a melhoria da qualidade 
da educação.

Na ocasião, o Senador Cristovam Buarque, autor 
do projeto de lei, agradeceu a iniciativa do Presiden-
te da República de sanção, pois, segundo S.Exa., as 
crianças brasileiras serão as maiores beneficiadas. O 
mais importante não são os 950 reais, mas a palavra 
“nacional”. A partir de agora os professores são do 
Brasil, e não do seu município ou Estado. Nós nacio-
nalizamos a categoria do magistério.

Em sua fala, o Presidente Lula agradeceu Depu-
tados e Senadores por terem aprovado o piso salarial 
nacional para os professores. E pediu que as diver-
gências políticas não impeçam os Parlamentares de 
aprovar outros projetos. Lula reafirmou que seu Go-
verno está disposto a investir na educação e voltou 
a argumentar que é mais barato aplicar recursos em 
escolas do que em cadeias. “Não tem nenhum proble-
ma a gente gastar dinheiro com escola. É mais barato, 
lógico, a gente investir para as pessoas não virarem 
criminosos”, disse o Presidente. 

Com a mudança, Estados e Municípios que hoje 
pagam menos de 950 reais aos profissionais, deverão 
arcar com 2 terços dessa diferença a partir de janeiro 
de 2009. Em 2010, será feita a integralização do valor. 
A União entrará com parte da complementação para 

Estados e Municípios que não conseguirem pagar o 
novo piso.

O Presidente da Confederação Nacional dos Tra-
balhadores em Educação, Roberto Leão, ressalta ser 
o fato um dos mais importantes dos últimos anos, pois 
se dá um passo para a valorização dos profissionais, 
que é determinante para se ter uma escola de quali-
dade, um direito da população. 

Além do piso, foram sancionados outros 3 pro-
jetos de lei na área da educação. Um deles cria cerca 
de 48 mil cargos de professores e técnicos necessá-
rios para dar sustentação ao Programa de Apoio a 
Planos de Reestruturação e Expansão das Universi-
dades Federais e à expansão da rede profissional e 
tecnológica. 

O outro projeto modifica a Lei de Diretrizes e Ba-
ses da Educação Nacional – LDB e inclui a educação 
profissional e tecnológica na educação básica. Entre 
outras medidas, a matéria propõe que o ensino médio 
garanta, além da formação formal, a preparação para 
o exercício de profissões técnicas. 

Atualmente, considera-se a educação um dos 
setores mais importantes para o desenvolvimento de 
uma nação. É através da produção de conhecimentos 
que um país cresce, aumentando sua renda e a qua-
lidade de vida das pessoas. Embora o Brasil tenha 
avançado nesse campo nas últimas décadas, ainda há 
muito para ser feito. A escola de ensino fundamental e 
médio e a universidade tornaram-se locais de grande 
importância para a ascensão social e muitas famílias 
têm investido muito nesse setor.

Pesquisas na área educacional apontam que 
um terço dos brasileiros freqüentam diariamente a 
escola – professores e alunos. São mais de 2,5 mi-
lhões de professores e 57 milhões de estudantes 
matriculados em todos os níveis de ensinº Esses 
números apontam um crescimento no nível de esco-
laridade do povo brasileiro, fator considerado impor-
tante para a melhoria do nível de desenvolvimento 
de nosso País.

Uma outra notícia importante na área educa-
cional diz respeito ao índice de analfabetismo. A re-
cente Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
– PNAD, do IBGE, mostra um queda no índice de 
analfabetismo em nosso País nos últimos 16 anos. 
Em 1992, o número de analfabetos correspondia a 
16,4% da população. Esse índice caiu para 10,9% 
em 2008. Ou seja, um grande avanço, embora ainda 
haja muito a ser feito para a erradicação do analfa-
betismo no Brasil. 

Outro dado importante mostra que, em 2006, 97% 
das crianças de 7 a 14 anos freqüentavam a escola.
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Essa queda no índice de analfabetismo deve-
se, principalmente, aos maiores investimentos feitos 
em educação no Brasil nos últimos anos. Governos 
municipais, estaduais e federais têm dedicado uma 
atenção especial a essa área. Programas de Bolsa-
Educação têm tirado milhares de crianças do trabalho 
infantil para ingressarem nos bancos escolares. Pro-
gramas de Educação de Jovens e Adultos também 
têm favorecido esse avanço educacional. Tudo isso, 
aliado a políticas de valorização dos professores, 
principalmente em regiões carentes, tem resultado 
nos dados positivos.

Outro dado importante é a queda no índice de re-
petência escolar, que tem diminuído nos últimos anos. 
A repetência acaba tirando muitos jovens da escola, 
pois estes desistem. Esse quadro tem mudado com 
reformas no sistema de ensino, que está valorizando 
cada vez mais o aluno e dando oportunidades de re-
cuperação. As classes de aceleração também estão 
dando resultados positivos nesse sentido. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, aprova-
da em 1996, trouxe um grande avanço no sistema de 
educação de nosso País. Essa lei visa tornar a escola 
um espaço de participação social, valorizando a demo-
cracia, o respeito, a pluralidade cultural e a formação 
do cidadão. A escola ganhou vida e mais significado 
para os estudantes.

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados. A Polícia Militar do Estado de 
Goiás comemorou, no dia 28 de julho deste ano, 150 
anos de existência. São mais de 13 mil policiais traba-
lhando em todo o Estado. 

Aproveito a oportunidade para destacar o traba-
lho que vem sendo desenvolvido na corporação, com 
aprimoramento da polícia nos serviços prestados à 
sociedade no combate à violência, para a segurança 
das famílias goianas. Presto homenagem a todos os 
integrantes da PM de Goiás na pessoa de seu Coman-
dante-Geral, Coronel Edson Costa Araújo.

Uma conquista importante: há alguns dias, a 
Assembléia Legislativa aprovou projeto de lei, já san-
cionado pelo Governador, determinando que para se 
tornar um bombeiro ou um policial militar é preciso ter 
curso superior completo. Hoje, para ser oficial é pre-
ciso ser bacharel em Direito e o soldado iniciante tem 
que ter qualquer curso superior, o que representa um 
salto qualitativo muito grande.

Na semana do aniversário da Polícia goiana, o 
comando geral realizou uma programação de eventos. 
Um deles foi o Congresso Polícia Cidadã: A Face da 
Polícia Ostensiva no Terceiro Milênio, que marcou a 
história da Polícia Militar no Estado de Goiás. Pionei-
ro entre eventos organizados por órgãos estatais no 

Centro de Convenções de Goiânia, o congresso exi-
giu toda uma estrutura disponibilizada no local para a 
sua realização.

Além de discutir temas ligados à segurança, uma 
feira foi montada para exibir as novas tecnologias vol-
tadas para a segurança pública. Comandantes-gerais 
de vários Estados estiveram em Goiás participando 
do encontro. 

Tudo começou em 28 de julho de 1858. O en-
tão presidente da província de Goyaz, Dr. Januário 
da Gama Cerqueira, sancionou a Resolução nº 13, 
criando a Força Policial de Goyaz, com ação limita-
da à Capital da província (Vila Boa), Arraia e Palma, 
fixando seu efetivo em 1 Tenente, João Pereira de 
Abreu, Alferes Aquiles Cardoso de Almeida e Alferes 
Antônio Xavier Nunes da Silva, 2 sargentos, 1 Furiel 
e 41 praças.

Com a criação da força policial, vários civis foram 
contratados para o policiamento local. Sem qualquer 
instrução, com disciplina precária, eles não possuíam 
qualquer garantia e só recebiam do governo uma pe-
quena diária e ajuda de custo. 

Usavam como arma apenas um pedaço roliço de 
madeira (tipo cassetete), que representava o símbolo 
do poder da Justiça. Podiam ser indicados na hora de 
efetuar uma prisão ou diligência ou de defender alguém 
de uma agressão. Sem fardamento, nem armas priva-
tivas, eles passaram posteriormente a ser escolhidos 
pelas demonstrações de coragem e por critérios es-
tabelecidos pelos próprios delegados.

Os anos se passaram e nossa força policial co-
meçou a ter uma participação ampliada em todas as 
casualidades que surgiram na Região Centro-Oeste. 
Em 1865, o Paraguai invadiu Mato Grasso, tendo assim 
uma guerra entre as províncias. A participação dos re-
crutas goianos nessa guerra foi importantíssima, ape-
sar de não terem enfrentado os invasores paraguaios. 
Eles eram encarregados do fornecimento de víveres às 
tropas estabelecidas às margens do Rio Coxim, além 
de abastecer os diversos acampamentos distribuídos 
ao sul e ao norte de Mato Grosso.

A Proclamação da República, em 15 de novembro 
de 1889, inicia uma nova fase política que dá maior au-
tonomia aos Estados e, conseqüentemente, às polícias, 
que tiveram de se amoldar às necessidades impostas 
pelo novo regime e pela nova Constituição.

Com o aumento da produção econômica de Goiás, 
nas primeiras décadas do século XX, tudo se transfor-
mou. Como conseqüência dessas mudanças a Polícia 
goiana, antes denominada Força Policial de Goyaz, foi 
totalmente reestruturada, passando a ser chamada 
Polícia Militar do Estado de Goiás.
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A história da Polícia Militar do Estado de Goiás 
apresentou grande crescimento ao longo dos 147 anos 
de existência, se tornando Patrimônio dos Goianos. E 
para essa evolução foi necessário o aumento constante 
do efetivo, o que gerou a criação de várias unidades 
na Capital e interior.

Há alguns anos, foi elaborado um estudo aprofun-
dado da descentralização de comandos, que resultou 
na aprovação da nova metodologia de comando na 
corporação e foi decretada, de imediato, a descentra-
lização do Comando de Policiamento do Interior e da 
Capital. Os antigos CPI e CPM dividiram-se em coman-
dos regionais. A descentralização em regionais permite 
que a política do Comando-Geral da Polícia Militar seja 
transmitida com maior agilidade e os problemas sejam 
detectados e administrados de acordo com as neces-
sidades, tratando especificamente e prioritariamente 
cada situação na medida exata e com as providências 
necessárias e atuantes.

Essa forma de descentralizar o comando opera-
cional dá ao coronel o poder de decisão e ao mesmo 
tempo agiliza a resolução de quaisquer questões na 
sua área de atuação. Foi um passo para a modernida-
de, ocasionando a segurança pública para os goianos 
com mais qualidade. Hoje existem 14 comandos re-
gionais, 7 unidades de ensino e 12 unidades de apoio 
em todo o Estado de Goiás.

Os tempos modernos exigem decisões dinâmicas 
e ágeis na área de segurança pública, como a regio-
nalização com base na realidade dos fatos, visando as 
peculiaridades de cada região do Estado.

O maior patrimônio de uma instituição é a con-
fiança que transmite a quem a ela recorre, e a nossa 
Polícia Militar apresenta esse atributo, fruto de uma 
tradição secular recheada por um trabalho intenso, 
árduo e competente para a garantia da segurança e 
da cidadania.

A Polícia Militar do Estado de Goiás é dona de 
uma história que a dignifica, e isso é motivo de orgu-
lho para a sociedade goiana que com ela convive. Em 
28 de julho de 2008, ao completar 150 anos de exis-
tência, a Polícia goiana, disciplinada e dinâmica, tem 
como objetivo principal a apresentação de méritos, a 
protagonizar importante página da história da civiliza-
ção do nosso Estado.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, também 
quero, nesta oportunidade, prestar homenagem à 
Polícia Rodoviária Federal, que comemora, no dia 15 
de agosto, 80 anos de criação no Brasil, e também 
à Polícia Rodoviária Federal de Goiás, que alcança 
49 anos de serviços prestados com dignidade ao 
nosso povo. 

A Assembléia Legislativa de Goiás fará a entre-
ga da Medalha Pedro Ludovico Teixeira a persona-
lidades que integram a Polícia Rodoviária Federal, 
justa homenagem aos servidores que praticamente 
vivem nas rodovias prestando serviços de alcance 
humanitário.

Há algumas semanas, nos incorporamos à luta 
deflagrada pelo sindicato da categoria, que reivindicava 
reajustes salariais compatíveis com as atividades dos 
policiais rodoviários federais. De imediato, atuamos 
junto às lideranças dos partidos políticos buscando 
atender à pauta dos policiais, o que acabou ocorren-
do, para a satisfação de todos nós.

Sou um admirador do policial rodoviário fede-
ral, pois é um profissional guardião da sociedade. Em 
praticamente todo o território nacional, nas estradas 
federais, é possível encontrar um patrulheiro. Muitos 
estão isolados, em estradas sem recursos. Mesmo em 
rodovias importantes, como a Dutra, existem postos 
sem telefone, cuja única comunicação com a base 
é feita por rádio. Isso apesar de cabos de fibra ótica 
passarem em frente ao posto policial. Imaginem nas 
estradas isoladas, onde a cidade mais próxima fica a 
mais de uma centena de quilômetro! 

Isso faz com que sejam as únicas autoridades em 
regiões isoladas, sendo obrigados a intervir em brigas 
de vizinhos, fazerem partos, além de salvamentos de 
vítimas de todos os tipos de acidentes, na maioria dos 
casos longe da rodovia.

A verdadeira história da Polícia Rodoviária Fede-
ral é feita de atos heróicos, de abnegação, coragem 
e espírito público. 

O Presidente Washington Luís, grande propulsor 
do rodoviarismo brasileiro, em 24 de julho de 1928, 
criou a Polícia de Estradas. Sua atuação era para o 
tráfego em geral. 

Em 1935, Antônio Felix Filho, conhecido como 
Turquinho, foi incumbido pela Comissão de Estradas 
de Rodagem, que antecedeu o DNER, para organi-
zar os serviços de vigilância nas rodovias Rio-Petró-
polis, Rio-São Paulo e União e Indústria. Surgiram, 
assim, os inspetores de tráfego, 13 homens que, 
em suas motocicletas Harley-Davidson, percorriam 
as estradas. 

Em 1943, foi criado um núcleo da Polícia de Es-
tradas do Paraná, para fiscalizar as estradas que es-
tavam sendo construídas na região. 

Em 27 de dezembro de 1945 foi instituída a Po-
lícia Rodoviária Federal, sob o comando do DNER, 
na época, chefiado pelo Engenheiro Edmundo Regis 
Bittencourt, homenageado, posteriormente, com seu 
nome na rodovia que liga São Paulo a Curitiba.
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Em 1963, depois de quase ter sido extinta, a 
Polícia Rodoviária Federal recebeu a denominação 
de Patrulha Rodoviária Federal – daí a expressão 
“patrulheiros”.

Em 1991, passou para o controle do Ministério 
da Justiça. Com o aumento da criminalidade, a Polícia 
Rodoviária Federal passou a combater o crime orga-
nizado e a violência urbana, principalmente nas rotas 
que levam aos grandes centros e nos trechos de ro-
dovias próximos a regiões populosas.

O quadro da corporação tem sofrido com a fal-
ta de renovação, tendo menos patrulheiros do que o 
necessário. Muitos acabam abandonando a profis-
são, pois encontram melhores salários na iniciativa 
privada. 

A Polícia Rodoviária Federal está renovando 
sua frota, com veículos modernos e fortes, além de 
ambulâncias e até helicópteros. Os salários estão 
melhorando, apesar de não serem ainda o ideal. 
Existe a promessa de informatizar os postos e re-
formar as instalações dos mesmos, dando melhores 
condições aos patrulheiros, que vivem o dia-a-dia 
das estradas. 

Atualmente, a Polícia Rodoviária Federal fiscali-
za mais de 55 mil quilômetros de rodovias em quase 
todo o País.

Parabéns, Polícia Rodoviária Federal! Parabéns, 
policiais rodoviários federais, principalmente os que 
atuam no território goianº

Muito obrigado.
O SR. JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS 

(PR – MG. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Pre-
sidente, Sras. e Srs. Deputados, é provável que muitos 
ainda não se tenham conscientizado devidamente a 
respeito, mas a verdade é que o mundo de hoje atra-
vessa momento especialíssimo, viabilizando para o 
Brasil a oportunidade ímpar de nele atuar como par-
tícipe de peso e não apenas como mero espectador. 
Referimo-nos à sempre maior demanda, por parte da 
comunidade internacional, de alimentos, de matérias-
primas e de produtos energéticos – esses últimos com 
ênfase no aspecto ecológico e na modalidade dos bio-
combustíveis – e assinalamos a capacidade efetiva e 
potencial de nosso País para suprir tal demanda. O fato 
é que o Brasil deve ser dos poucos países – talvez o 
único – que tem ainda possibilidade real de aumentar 
consideravelmente sua produção de commodities, aí 
incluído o produto do agronegócio, a exploração de 
minerais e a geração de produtos energéticos.

É, sem dúvida, uma série de fatores que se con-
jugam para favorecer nosso País. Somos um dos maio-
res produtores e exportadores de grãos e de carne, 
desenvolvemos tecnologia admirável para a produção 

do etanol a partir da cana-de-açúcar, como solução 
ecologicamente correta. Ampliam-se nossas reservas 
de minérios, de petróleo e de gás e – a par da deman-
da externa – temos um mercado consumidor interno 
de quase 200 milhões de pessoas. Tudo nos indica o 
destino – a nós fadado sem ufanismo descabido – de 
grande potência. Atingir tal status, agora, só depende 
de nossa competência. Pois é essa competência, Sr. 
Presidente e Srs. Deputados, que questionamos e que 
nos leva a ocupar a tribuna deste Parlamento.

Estaremos nós preparados para o grande de-
safio? Teremos maturidade e força suficientes para 
nos impor perante a comunidade internacional? Uti-
lizaremos nossa capacidade produtiva para rever-
ter a riqueza nacional em benefício da sociedade 
brasileira?

São questões que se nos impõem, e que nos 
põem em dúvida, mormente no que toca à questão 
ruralista e do agronegócio: parece que nossos gover-
nantes, por leniência e por equívoco de diretrizes, têm 
sistematicamente contemplado fatores lesivos à agri-
cultura e à pecuária brasileiras, como com respeito à 
ação do MST.

Pessoalmente e em nossa condição de Parla-
mentar, nunca fomos contrários à reforma agrária: é a 
própria Constituição da República que veio reconhe-
cer a necessidade socioeconômica de distribuição 
das terras improdutivas em favor daqueles que não 
têm terra. Num país de dimensões continentais, onde 
a extensão das terras devolutas e de domínio público 
ainda não foi inteiramente mapeada, decerto que não 
faltará terra para aqueles que se dispõem a trabalhá-
la. É uma questão de justiça sobre a qual, no entanto, 
movimentos como o MST têm uma visão particular-
mente tendenciosa e prejudicial aos interesses maio-
res do povo. Porquanto, a ação do MST, Sr. Presidente 
e Srs. Deputados, nada mais é que o terrorismo e a 
guerrilha levados para o campo: a violência é a tônica 
no comportamento de seus representantes, dos quais 
seria lícito esperar um mínimo de consenso e entendi-
mento. E os que pensam que exageramos, basta que 
revisem conosco algumas das notícias que sobre o 
dito movimento têm circulado ultimamente na imprensa 
brasileira. Senão, vejamos: 

– ao invadir, com o uso da força, proprie-
dades produtivas, o MST contabiliza o triste 
saldo de 50 ações em um só dia, descumprin-
do determinações da Justiça;

– promove o bloqueio de ferrovias e 
estradas e invade hidrelétricas responsá-
veis pelo abastecimento de regiões como o 
Nordeste;
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– comete crimes ambientais ao fazer des-
matamentos e poluir os recursos hídricos;

– realiza ataques às agroindústrias, em 
particular a usinas de fabricação do etanol;

– atua com vestimentas e aparatos típicos 
de guerrilheiros e com armas de uso privativo 
das Forças Armadas;

– viabiliza a venda ilegal de lotes em 
assentamentos ou arrenda os lotes de seus 
integrantes a terceiros;

– reedita a tática desonesta e covarde de 
utilizar mulheres grávidas e crianças no enfren-
tamento com as forças de segurança;

– em unidade experimental da empresa 
Monsanto, em Santa Cruz das Palmeiras, no 
Estado de São Paulo, coloca mulheres traves-
tidas de camponesas para marchar contra a 
propriedade e destruir viveiro e campo de tes-
tes com milho transgênico;

– ao longo das rodovias, intercepta cami-
nhões carregados de commodities e saqueia 
as cargas;

– obstrui, durante horas seguidas, as ro-
dovias de acesso à Capital Federal;

– invalida pesquisas que levaram anos 
a fio para se desenvolver, como no ataque de 
manifestantes da Via Campesina, movimento 
ligado ao MST, ao Centro de Pesquisas Horto 
Florestal Barba Negra, da Aracruz Celulose, em 
Barra do Ribeiro, no Rio Grande do Sul;

– incendeia a sede, tratores e caminhão 
e depreda um laboratório de inseminação ar-
tificial da Fazenda Peruano, em Eldorado do 
Carajás, sudeste do Pará;

– em ações coordenadas e concatena-
das, tem como alvo preferencial grandes em-
presas como as referidas Monsanto, Aracruz, 
Syngenta e Vale do Rio Doce; somente a Vale, 
nos últimos 12 meses, foi vítima de 8 dessas 
investidas criminosas.

Ao desenvolver tão intensa e nefasta movimen-
tação, o MST põe-se claramente à margem da lei e da 
Justiça para – relegando seu suposto objetivo inicial de 
incentivar a reforma agrária – adentrar pela criminalida-
de reprovada por nada menos que 76% da população 
brasileira. Recente pesquisa de opinião encomendada 
pelo IBOPE revelou ser esse o percentual de nossa 
gente que condena o movimento, e reconhece que 
ele põe em risco as instituições democráticas. Enten-
de o povo o que todos nós entendemos: que o MST 
segue o caminho da desordem; desrespeita a ordem 
constituída; age ao arrepio da lei; desacata decisões 
judiciais; parte para a luta política extremista; usa da 

violência contra a população; ignora o direito da pro-
priedade; incentiva os assentados – muitos dos quais 
jamais foram agricultores – a venderem ou arrendarem 
ilegalmente seus lotes; e afasta novos investimentos 
de empresas nacionais e estrangeiras, ciosas daquilo 
que o americano Alan Greenspan, ex-Presidente do 
Federal Reserve, tão bem definiu: “A garantia do direi-
to de propriedade pelo Estado é a principal instituição 
promotora do crescimento”.

Ora, é forçoso reconhecer que o comportamen-
to do Governo brasileiro – longe de garantir o direito 
dos investidores e dos proprietários rurais – tem sido 
ambíguo, tolerante e mesmo conivente com a bader-
na promovida pelo MST. Ao invés de premiar esses 
manifestantes com prisão, processo e cadeia, nossos 
governantes fazem vista grossa e ainda favorecem o 
movimento, como quando, por exemplo, distribuem 
cestas básicas, patrocinam a realização de seminá-
rios e pagam honorários advocatícios para defesa de 
integrantes de entidades ligadas ao movimento; como 
quando emprestam veículos fretados pelo INCRA para 
transporte dos baderneiros; como quando recebem 
representantes do movimento em Palácio, como se 
fossem entidade legalmente constituída – sabe-se 
que o MST nem mesmo tem personalidade jurídica 
própria. São inúmeros os sintomas da complacência 
e aquiescência governamentais para com esse mo-
vimento que, ao que tudo indica, pretende não mais 
incentivar o assentamento rural, mas constituir-se em 
partido político. Ora, imaginem, Sr. Presidente e Srs. 
Deputados, sem qualquer preconceito de nossa parte, 
mas apenas preocupados que estamos com a tradição 
democrática desta Casa: o que será acolher entre nós 
um partido de guerrilheiros marxistas-leninistas, que 
em nada contribuem para o desenvolvimento e para 
a paz social?! 

Voltando ao tema inicial de nosso pronunciamen-
to, este é um momento decisivo para que o Brasil se 
transforme em país do Primeiro Mundo. Produzimos 
alimentos e podemos aumentar a produção; fornecemos 
minérios e podemos implementar o fornecimento; temos 
recursos energéticos renováveis e não renováveis de 
incrível magnitude; temos mercado interno consolida-
do; temos carteira de clientes no exterior que só faz 
aumentar, e mais, não aumentará se não o quisermos; 
temos relativa estabilidade econômica; e desfrutamos 
de inegável e legítimo regime democrático. Com tudo 
isso, por que permitir que elementos à margem da lei 
venham tumultuar o processo desenvolvimentista? É 
a pergunta que fazemos, e que aqueles que defendem 
o MST deveriam responder.

Afinal, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
são muitos e poderosos os adversários que temos 
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fora de nossas fronteiras. Aí está a questão da Ama-
zônia, despertando a cobiça do hemisfério norte, que 
desafia a nossa própria soberania sobre a região. Aí 
temos a insidiosa campanha contra o etanol, quando 
até um representante graduado e mal informado da 
ONU vem dizer que sua produção constitui um crime 
ecológico contra a humanidade. Aí temos os subsídios 
agrícolas ferozmente defendidos por países como os 
Estados Unidos e a França, em detrimento dos pro-
dutos alimentícios brasileiros, de preço competitivo e 
de boa qualidade. Temos tudo isso lá fora a conspi-
rar contra a grandeza da Nação brasileira, e somos 
obrigados a tolerar – dentro de nossas fronteiras – os 
desmandos e os desatinos da guerrilha camuflada 
em movimento sociopolítico. Há que dar um basta, 
portanto, no despautério interno para poder enfrentar 
os abusos externos.

Aliás, a propósito desses tendenciosos movi-
mentos estrangeiros contra nossa soberania política 
e contra nossa autonomia econômica, gostaríamos de 
citar aqui recente pronunciamento do Dr. Blairo Mag-
gi, Governador do Estado de Mato Grosso. Disse ele: 
“As pessoas precisam voltar a entender que não se 
faz omelete sem quebrar ovos, e que existe a neces-
sidade de ocupação do espaço. Não se faz nenhum 
alimento, em nenhum lugar do mundo, sem que os 
biomas sejam alterados”.

Pois às realistas palavras do ilustre Governador, 
acrescentamos nós: é possível conviver com os bio-
mas sem destruí-los, e disso tirar proveito para o dono 
desse imenso patrimônio, que é o povo brasileiro. Para 
tanto – para que nos respeitemos a nós mesmos e 
sejamos respeitados lá fora – vamos agir e combater 
os atos criminosos, vamos defender os proprietários 
rurais agredidos e impedidos de se defenderem, va-
mos combater a violência urbana e rural com a defe-
sa do direito da propriedade, vamos enfrentar a cínica 
desenvoltura dos marginais eliminando a impunidade 
de que desfrutam. Vamos, enfim, fazer valer o preceito 
da Constituição da República, promovendo a reforma 
agrária justa, eqüitativa e economicamente benéfica, 
sem a interferência de grupos armados e delinqüentes, 
como é o caso do malfadado MST!

Muito obrigado.
O SR. GLADSON CAMELI (PP – AC. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, no momento em que o Brasil experimenta 
uma autêntica retomada do desenvolvimento – agora, 
de forma sustentada e com sério compromisso social, 
além de um planejamento sólido e estratégico a longo 
prazo –, cumpre sublinhar, desta tribuna, algumas ne-
cessidades fundamentais para que o País ingresse de 

forma definitiva num processo duradouro de progresso 
econômico, aliado aos avanços sociais.

É hora, sem dúvida alguma, de retomar algumas 
medidas que, decididamente, vieram ao encontro das 
necessidades e urgências de uma economia que pre-
cisava de interferências tópicas para reingressar no 
ritmo desejado do desenvolvimento. Uma dessas me-
didas extremamente acertadas foi o REFIS. Trata-se 
de um vasto programa federal de refinanciamento para 
empresas com problemas de caixa e que precisavam 
de mais tempo para retomar o fôlego, recuperar a sua 
liquidez e a capacidade de investimento.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o refi-
nanciamento de débitos com a oferta de vantagens e 
descontos sobre multas e parcelamentos constitui um 
dos mecanismos mais revigorantes para que empre-
sas inadimplentes voltem ao desejado capital de giro 
e garantam um mínimo de espaço para o crescimento, 
com a conquista de novos mercados. 

O REFIS, com todas as suas facilidades e be-
nefícios, serviu de modelo acabado para o socorro 
oportuno e urgente a muitas empresas com sérias 
dificuldades de caixa. A renegociação, seguida do 
devido enxugamento de despesas desnecessárias e 
com custos indevidos, serve de caminho obrigatório e 
essencial para muitos empresários decididos a retomar 
seu negócio e redirecionar sua própria vida.

Vale lembrar que o REFIS e suas medidas sane-
adoras foram responsáveis pelo soerguimento e revi-
talização de inúmeras empresas, hoje suficientemente 
fortes e consolidadas para garantir maior número de 
empregos formais e o conseqüente aumento da cir-
culação de riquezas. 

A reedição desse programa é, sem dúvida algu-
ma, uma forma de recapitalizar e reestruturar empresas 
que, com toda certeza, vão contribuir para a definição 
da tão sonhada retomada de nosso desenvolvimento 
sustentado.

Muito obrigado.
O SR. SANDES JÚNIOR (PP – GO. Pronuncia 

o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, não poderia ser mais alvissareira a notí-
cia de que o Brasil pode tornar-se em breve um dos 
maiores produtores de petróleo do mundo. Os primei-
ros levantamentos indicam que a camada pré-sal, a 
nova fronteira de exploração petrolífera do País, pode 
guardar 338 bilhões de barris de petróleo e fazer do 
Brasil o maior detentor de reservas provadas do mun-
do, superando a Arábia Saudita, hoje com 264 bilhões 
de barris. Atualmente o Brasil tem reservas de 13,9 
bilhões de barris.

A estimativa foi apresentada pelo ex-diretor da 
Agência Nacional do Petróleo – ANP, Newton Montei-
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ro, durante o V Seminário de Petróleo e Gás no Brasil, 
organizado pela Fundação Getulio Vargas. 

Estima-se que os 208 mil quilômetros quadra-
dos do pré-sal teria capacidade para 140 campos de 
produção, sendo que cada um deles teria volume de 
comercialidade de 2,4 bilhões de barris. 

Queria aqui parabenizar o Presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva, que defendeu anteontem alterações na 
Lei do Petróleo, de modo a permitir que os lucros com 
a exploração do produto nas reservas recém-desco-
bertas na camada pré-sal, na bacia de Santos, sejam 
usados para “resolver definitivamente os problemas da 
educação” e que não fiquem “na mão de meia dúzia 
de empresas”.

Tem razão o Presidente quando diz que esse 
patrimônio que está a 6 mil metros de profundidade é 
da União, de 190 milhões de brasileiros. E é preciso 
utilizá-lo para fazer reparação aos pobres no País.

Não há dúvida de que as recentes descobertas 
de petróleo na camada pré-sal farão com que o País 
não apenas assegure sua auto-suficiência no produ-
to como transforme o Brasil em exportador e eleve a 
qualidade de vida do nosso povo.

Concordo plenamente com o Presidente Lula 
quando diz: 

“Não queremos exportar petróleo cru. 
Queremos exportar material com valor agrega-
do. Por isso vamos fazer duas grandes refina-
rias, uma de 600 mil barris/dia e outra de 300 
mil barris/dia, para que a gente possa exportar 
gasolina premium e diesel de qualidade.”

Vale dizer que o primeiro megacampo de petróleo 
na camada pré-sal foi anunciado pela PETROBRAS 
em 2006. Desde então, foram identificados 3 campos: 
Tupi, Júpiter e Carioca. A capacidade deles ainda não 
foi confirmada, mas há quem estime que elas possam 
chegar a 338 bilhões de barris de petróleo – hoje o Brasil 
tem reservas provadas de 13,9 bilhões de barris.

Enquanto isso, bons ventos sopram para os lados 
da PETROBRAS. De abril a junho, a estatal brasilei-
ra lucrou 5,52 bilhões de dólares, com alta de 56,3% 
ante o mesmo período de 2007. Tal desempenho só foi 
superado pelos resultados obtidos por duas gigantes 
norte-americanas do setor de petróleo: Exxon Mobil 
(11,680 bilhões de dólares) e Chevron Texaco (5,975 
bilhões de dólares). As duas, porém, viram o lucro 
crescer menos do que o da PETROBRAS – 13,8% e 
11,1%, respectivamente.

É importante ressaltar que além do bom desempe-
nho operacional – alta de 8,8% nas vendas no mercado 
interno –, a estatal foi ajudada pela apreciação do real 
diante do dólar, de 16,4% no segundo trimestre.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. Agra-
deço a atenção a mim dispensada pelos ilustres pares 
desta Casa. 

Muito obrigado.
A SRA. REBECCA GARCIA (PP – AM. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, o Governo Federal tende a pedir de volta 
a medida provisória que trata da criação do Ministério 
da Pesca. Tudo indica que prevaleceu o entendimento 
de que não se trata de medida urgente e que a mes-
ma trancaria a pauta do Congresso Nacional, o que é 
totalmente contraproducente. Quero deixar bem claro, 
porém, que seja por este, seja por outro expediente, o 
Brasil precisa criar um Ministério capaz de gerir o imen-
so patrimônio que possui nesse campo e que não tem 
tido a atenção devida de nossos governantes.

Apresentei, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
dos, uma emenda estabelecendo o prazo de 1 ano para 
que os mais de 200 cargos do novo Ministério fossem 
tornados efetivos por concurso público, eliminando 
uma das principais críticas ao projeto. E acrescentei 
as pescas lacustre e fluvial ao texto, que só tratava da 
pesca oceânica.

Passado esse momento, entendo que o Governo 
Lula, que tem sido pioneiro em vários aspectos até en-
tão não abordados no País, manterá a decisão de criar 
o Ministério. É importante, então, justificar a inclusão 
da pesca na água doce, o foco de minha proposta.

Meu Estado, o Amazonas, que possui a maior 
parte da maior bacia de água doce do planeta, a Bacia 
Amazônica, tinha na pesca a maior fonte de alimenta-
ção da população. Até o começo da década de 70, a 
Capital do Estado, Manaus, possuía em torno de 200 
mil habitantes e a maior cidade do interior, Parintins, 
estava abaixo dos 30 mil habitantes. Não havia, por-
tanto, demanda para os cardumes como existe hoje, 
quando Manaus chega a 1 milhão e 600 mil habitantes, 
Parintins passou há anos os 100 mil e Coari, com a 
exploração do petróleo, em breve explodirá para pró-
ximo dos 200 mil.

Antes, na década de 70, o caboclo podia pegar 
o almoço na margem de qualquer rio. Hoje, somente o 
lago muito distante ainda mantém a mesma fartura.

O Governo Federal, enquanto isso, criou o defe-
so, o plano para evitar a dizimação dos cardumes. O 
IBAMA tem trabalhado para a preservação de espé-
cies, como o pirarucu, obtendo excelentes resultados. 
De novembro a fevereiro, o pescador recebe 1 salário 
mínimo, a título de seguro-defeso, para compensar a 
suspensão temporária de suas atividades.

Está faltando agora o “pulo do gato” que, em mi-
nha opinião, seria a transformação do seguro-defeso 
em instrumento de subsídio temporário à piscicultura, 
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com incentivo à substituição gradativa da pesca comer-
cial por essa atividade, perfeitamente cabível na fartura 
de lagos de que dispomos no Estado. Dessa forma, 
os cardumes preservados se tornariam preciosos es-
toques para atrair os praticantes da pesca esportiva, 
abrindo um novo horizonte, pela via da rica e próspera 
indústria do turismo, na economia amazonense.

Falo do Amazonas como Tolstói, autor da famosa 
frase “se queres ser universal começa por pintar a tua 
aldeia”. Sei que o que digo se aplica aos outros Estados 
da Amazônia, que têm geografia muito parecida com a 
amazonense. E o Brasil precisa encontrar alternativas 
para a exploração econômica da região.

A pesca esportiva, o turismo, com a preservação 
dos cardumes, Sr. Presidente, representam uma saída 
econômica importante para a região mais cobiçada do 
planeta. Eu volto ao assunto.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que autorize a 
divulgação deste discurso pelo programa A Voz do 
Brasil e pelos demais órgãos de comunicação da Câ-
mara dos Deputados.

Muito obrigada.
A SRA. NICE LOBÃO (DEM – MA. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, nosso País é brutalmente desigual. Soa até 
ofensiva essa afirmação, mas temos de expressar essa 
realidade. Quando examinamos o estado de saúde do 
povo brasileiro, essa questão aflora, sai da penumbra 
e provoca uma angústia que as palavras não conse-
guem transmitir. 

O mais desagradável é constatar que o grave 
problema da saúde no Brasil advém da falta de inves-
timentos no setor por parte dos Poderes Executivos 
federal, estadual e municipal.

A saúde é o maior patrimônio do ser humanº Não 
existe felicidade quando não temos saúde. Uma simples 
dor de cabeça destrói nossa capacidade de trabalho, 
nossa alegria, nosso dia. Aqueles, por exemplo, que 
sofrem com doenças crônica, doenças incuráveis ou 
doenças que provocam seqüelas que não lhes mais 
permitem o desenvolvimentos de suas atividades ro-
tineiras, tornando-os dependentes de remédios ou da 
ajuda de terceiros ou do Estado, têm perda total da 
qualidade de vida. 

Dói-nos a forma de pensar e de agir de alguns 
administradores públicos que acham que a inauguração 
de um hospital público implica imediato compromisso 
com despesas. Esse é um entendimento equivocado. 
Temos de mudar esse conceito. A inauguração de um 
hospital significa lucro para o povo e para o Estado.

A atenção que um paciente exige de um médico 
é idêntica à que deve ser exigida do Estado no que-
sito atenção a saúde. Não adianta formarmos os me-

lhores médicos do mundo e esses profissionais não 
terem condições dignas de trabalho. A saúde é o que 
há de mais sério, mais importante em nossa vida. E 
exige do Poder Público o mesmo tratamento, a mesma 
atenção que temos com nossos filhos, pais e demais 
entes queridos.

Deixou-nos perplexa, Sr. Presidente, noticia divul-
gada pelos veículos de comunicação segundo a qual 
médicos concursados no Estado do Rio de Janeiro dei-
xam seus cargos após 6 meses de trabalho, em razão 
da total falta de capacidade material de exercer o ofí-
cio sagrado de médico dentro das condições mínimas 
recomendadas pelas universidades e exigidas pelos 
Conselhos Federal e Regional de Medicina, responsá-
veis pela fiscalização do exercício da profissão. 

Graves são os riscos que corre quem procura 
assistência médica na rede pública. Estamos acostu-
mados, todos os dias, a tomar conhecimento de notí-
cias ruins em todos os Estados e em quase todos os 
Municípios do País: filas nas enfermarias dos hospi-
tais, gente que geme pelos corredores, acidentados 
que aguardam dias para serem atendidos, medicados 
ou operados. 

Não se pode tratar esse problema com solu-
ções imediatistas. Temos de ter respeito pela saúde 
do próximo.

A assistência a saúde no Brasil arrasta-se entre 
falências múltiplas dos órgãos administrativos. Mostra 
expressivos sinais de morte orçamentária progressi-
va. Nutre-se de um modelo de gestão absolutamen-
te inadequado, indigesto, degenerativo e altamente 
contaminante, que provoca efeitos colaterais e acaba 
levando a morte. 

Os médicos, competentes ou não, ficam abando-
nados, paralisados, observando a morte que ronda os 
leitos, sem poder combatê-la. Perdem forças, debilitam-
se, não resistem aos agravos econômicos e financeiros 
que lhes retiram a capacidade de restaurar a saúde dos 
pacientes. Sobrevivem na estagnação geral, véspera 
do coma. Os raros indícios de recuperação são ilusó-
rios. Não passam de espasmos próprios do processo 
de asfixia. São entes quase terminais.

Aí, pedem demissão do serviço público e vão 
atender em seus consultórios, desiludidos e sem es-
peranças de prestarem o serviço necessário ao povo 
brasileiro, de cumprirem o juramento feito por ocasião 
de sua formatura.

A precariedade dos hospitais, dos postos de saú-
de, das Casas de Misericórdia é uma doença crônica, 
secular, da assistência médica brasileira. É a cara da 
miséria brasileira, o nosso País real. Não o país das 
novelas, onde mesmos os pobres esbanjam saúde. 
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No Brasil real há pouco investimento para aten-
der os que necessitam de assistência medica, mas há 
dinheiro de sobra para pagar juros da dívida pública e 
nenhuma prioridade para o respeito à dor das vítimas 
de doenças ou de acidentes em nossa Nação. Há pri-
mazia apenas para a obesidade bancária, uma vez 
que os banqueiros estão cada vez mais ricos à custa 
da miséria do povo. 

Os controladores das finanças do País se preocu-
pam em fazer superávites sem finalidade social, apenas 
para pagar juros. Classificam como de baixo retorno 
investimentos na área da saúde. Vêem a saúde tão-
somente como despesas. Partilham da convicção de 
que investir dinheiro na saúde é atividade de alto risco 
e deixam o povo morrer. Para que investir nele, para 
que investir na vida? Eles, os homens que controlam 
o dinheiro – o dinheiro do povo –, têm a convicção de 
que investir na saúde é crime financeiro.

Era o que tinha a dizer.
O SR. ROBERTO ROCHA (PSDB – MA. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, venho à tribuna para trazer algumas 
reflexões sobre infra-estrutura e o potencial de desen-
volvimento de Balsas, no meu Estado. A expressiva 
produção de soja do sul do Maranhão lançou Balsas 
para o mundo, mas nem sempre foi assim. Há não 
muito tempo atrás, o município ressentia-se, inclusive, 
de identidade regional e sua população não gozava do 
orgulho que hoje estampa por morar em uma das fron-
teiras agrícolas economicamente mais ativas do País. 
Claro que toda história de desenvolvimento franco tem 
uma origem, uma motivação. Em Balsas, Sr. Presidente, 
essa remonta à época em que meu pai, Luiz Rocha, 
esteve à frente do Governo do Estado.

Nascido em Balsas, no final da década de 30, 
meu pai conhecia muito bem a triste realidade com 
que se deparava o agora próspero município. Foi cria-
do na cidade, estudou, fez amigos, viveu problemas 
e percebeu desafios, até se mudar para a longínqua 
Capital São Luís, para completar os estudos. Na épo-
ca, o sul maranhense não oferecia condições para que 
os seus filhos se desenvolvessem integralmente e ali 
permanecessem, alavancando a economia regional e 
guardando a cultura local. Em verdade, a população 
nem sequer se considerava do Estado – quando ti-
nha de ir a São Luís, o balsense dizia que iria para o 
Maranhão. Até então, a história de ocupação do solo 
e de formação das relações sociais da localidade a 
aproximavam muito mais da área que antes pertencia 
a Goiás do que propriamente do Maranhão.

Quando iniciou a carreira política, meu pai jamais 
abandonou o desejo de construir com os balsenses 
uma história de sucesso. Então, depois de exercer 

mandato como Vereador de São Luís, ter sido duas 
vezes Deputado Estadual e outras duas Deputado 
Federal, Luís Rocha, meu pai, decidiu que era hora 
de disputar o Governo do Estado, por ele responden-
do entre 1983 e 1987. Teve o privilégio de ter sido o 
primeiro Governador a concluir seu mandato, após 
o levante democrático da década de 80, e, uma vez 
que outro maranhense veio a se tornar Presidente da 
República, vislumbrava as melhores condições para 
implantar o projeto de Estado que o levara a abraçar 
a causa pública.

Contudo, do seu conterrâneo, não teve qualquer 
apoio em sua jornada desenvolvimentista. O então 
Presidente da República não destinou um tostão se-
quer para implantar a infra-estrutura que se conso-
lidaria décadas mais tarde como o mais promissor 
eixo multimodal de macrologística no centro-norte 
brasileiro. Os meios ali sempre estiveram: água em 
abundância na Bacia do Rio Parnaíba; regime de 
chuvas constante; boa insolação; solo de ótima qua-
lidade; posição geograficamente estratégica e baixa 
suscetibilidade ambiental. Restava garantir aos ma-
ranhenses condições de melhor conhecer e explorar 
suas riquezas.

Por essa visão de futuro, inalcançada por outros 
atores, o ilustre balsense se voltou para a sua terra. 
Construiu a BR-230 inteiramente com recursos do Te-
souro do Estado, ainda que, insisto, outro maranhense 
houvesse herdado as rédeas da política nacional, após 
o lamentável falecimento do grandioso Presidente Tan-
credo Neves. Ainda hoje, a BR-230 é a principal via 
de acesso ao sul maranhense e de integração com os 
Estados contíguos.

E o mesmo fez com a energia elétrica, Sr. Pre-
sidente, Sras. e Srs. Deputados. Até 1984, Balsas e 
região eram supridas precariamente por uma peque-
na central hidroelétrica que operava em São João da 
Cachoeira, no Município de Carolina, e por uma usina 
termelétrica instalada na mesma localidade. A garantia 
da qualidade e a expansão no atendimento foram obra 
do Governo do meu pai. No início do mandato dele, 
ordenou a construção da subestação de Fortaleza dos 
Nogueiras e da linha de transmissão entre esse mu-
nicípio e Sítio Novo, inauguradas em 1984. Também 
com recursos do Estado, iniciou a construção da linha 
de transmissão entre Fortaleza dos Nogueiras e o Mu-
nicípio de Balsas, energizada pouco após sua saída 
do Governº Portanto, a região de Balsas recebeu do 
seu Governador-cidadão atenção compatível com a 
sua dinâmica.

Os investimentos que meu pai realizou há 20 anos 
garantiram duas décadas de crescimento sem igual. 
Para se ter idéia sobre o que assevero nesta tribuna, 
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entre 2000 e 2004, conforme dados oficiais constantes 
do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 
(CAGED), ajustado pela Relação Anual de Informações 
Sociais (RAIS), ambos consolidados pelo Ministério 
do Trabalho e Emprego, o emprego formal no Brasil 
aumentou 25,9%. No sul Maranhense, 198,7%! Isso 
mesmo! A região de Balsas teve desempenho 8 vezes 
maior do que a média nacional.

Engana-se quem aposta na concentração pri-
mária. Foi no comércio que mais vagas foram criadas, 
impulsionadas pela necessidade de máquinas, equipa-
mentos, insumos e implementos agrícolas, mas tam-
bém pelo consumo geral em virtude da circulação da 
riqueza gerada nas lavouras de soja. Balsas hoje se 
encontra no limiar de nova etapa do desenvolvimento, 
um novo salto na sua história: a formação de uma so-
ciedade agroindustrial, internando mais valor formado 
na cadeia oleaginosa.

E o que obsta a sua realização, Sr. Presidente? 
Justamente o fato de que meu pai seguiu sendo o 
único mandatário Do Poder Executivo a reconhecer a 
grandiosidade do que Balsas poderia vir a se tornar. 
Ao longo das últimas décadas, nenhum investimento 
foi feito na restauração da BR-230, sob jurisdição fe-
deral, que só tem recebido maquiagem no pavimento, 
como Programa Emergencial de Trafegabilidade e Se-
gurança nas Estradas – PETSE, operação tapa-bura-
co, conservação e demais paliativos que não chegam 
nem a triscar ou arranhar os problemas estruturais 
de uma rodovia exaurida. Quem é da área sabe que 
a vida útil média de uma estrada de rodagem é de 10 
anos – a sua sobrevida depois disso só comprova a 
qualidade da intervenção feita pelo meu pai, mas não 
afasta a necessidade de lhe reconduzir à capacidade 
operacional.

Mais grave ainda, Sras. e Srs. Deputados, foi o 
estado de abandono das instalações elétricas ao lon-
go da gestão de sucessivos maranhenses à frente do 
Ministério de Minas e Energia (MME). Heroicamente, 
a concessionária vem garantindo que pequenos inves-
timentos em subtransmissão não permitam um colap-
so em região de tamanho dinamismo e relevo para a 
economia do Estado. Urge a ligação de Balsas à rede 
básica de transmissão a partir de Ribeiro Gonçalves. 
Da mesma forma, segundo assegurou a Companhia 
de Eletricidade do Maranhão (CEMAR), o potencial da 
empresa para promover novas instalações por meio 
do Programa Luz para Todos só não tem sido acom-
panhado pelo fluxo descontínuo de recursos federais 
do MME.

Portanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
dos, vou encerrar garantindo ao povo do Maranhão, 
e especialmente hoje à população de Balsas, que 

meus esforços continuarão concentrados naquele 
plano de desenvolvimento traçado e implantado pelo 
meu pai. O Governo do Estado pode ter certeza de 
que o apoiarei com o meu mandato na conquista de 
recursos no Orçamento da União, assim como farei 
severa vigilância para garantir que a licitação para 
construção da linha de transmissão entre Ribeiro 
Gonçalves e Balsas, tantas vezes adiada pela ANE-
EL, por fim se realize.

Muito obrigado.
O SR. VALADARES FILHO (Bloco/PSB – SE. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, na segunda-feira passada, dia 11 de 
agosto, foi o dia em que o imperador D. Pedro I criou os 
2 primeiros cursos de Direito do Brasil, os chamados 
“Cursos de Ciências Jurídicas e Sociais”, um em Olinda 
e o outro em São Paulo. Era o ano de 1827. Passado 
um século, em 1927, por iniciativa de Celso Gand Ley, 
o dia 11 de agosto tornou-se o Dia do Estudante. Dez 
anos depois, surge a Casa do Estudante do Brasil, que 
convoca o I Conselho Nacional dos Estudantes para 
o dia 11 de agosto de 1937. Funda-se nessa data a 
União Nacional dos Estudantes, a nossa UNE!

A fundação da UNE foi importante para a his-
tória brasileira, pois a participação estudantil já era 
relevante no cenário político nacional. Os estudantes 
participaram das lutas abolicionistas, da independên-
cia, da República, mas sem uma entidade geral que 
os unificasse e os representasse.

E, nesses 71 anos de fundação da UNE 
(1937/2008), o movimento estudantil foi ator na luta 
pelo desenvolvimento econômico e social do Brasil, 
pela democracia, pela liberdade e contra o golpismo. 

Foi assim que:

– Em 1938, durante o 2º Conselho Na-
cional dos Estudantes, a UNE aprovou “a luta 
pela indústria siderúrgica nacional”; 

– Em 1945, os estudantes romperam 
com o Estado Novo; 

– Em 1952, desencadeou-se a luta pela 
criação da PETROBRAS contra a assinatura 
do Acordo Militar Brasil/Estados Unidos;

– Em 1954, a entidade se posicionou 
contra o golpe orquestrado para derrubar o 
Presidente Getulio Vargas;

– Em 1957, a entidade foi contra a Ame-
rican Can, empresa norte-americana que ame-
açava a indústria brasileira de lataria;

– Durante o Governo João Goulart, ela 
apoiou as reformas de base;

– Lutou bravamente durante os 28 anos 
de ditadura militar no Brasil, pois, mesmo tendo 
o regime militar ateado fogo na sede da UNE, 
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na Praia do Flamengo, no Rio de Janeiro, no 
dia 1º de abril de 1964, e mesmo com os es-
tudantes sendo exilados, presos, torturados 
e mortos, mesmo assim, após ter sido posta 
na ilegalidade em 1965, a UNE denunciou a 
intervenção norte-americana na educação 
brasileira, organizando atos contra o acordo 
MEC/USAID. E, em 1968, realizou a passeata 
dos Cem Mil no Rio de Janeiro, protestando 
contra a morte do estudante Edson Luís, as-
sassinado pela ditadura militar.

Já nos anos mais recentes, a UNE participou 
ativamente da Campanha Diretas Já e apoiou a can-
didatura de Tancredo Neves à Presidência da Repúbli-
ca (1984). Nos anos 90, lutou contra as privatizações 
iniciadas no Governo Collor e aprofundadas durante o 
Governo Fernando Henrique Cardoso, especialmente 
contra a venda da Vale do Rio Doce e da Companhia 
Siderúrgica Nacional. E, em 1992, o movimento estu-
dantil levou às ruas estudantes com as caras pintadas, 
exigindo o “Fora Collor”! A bandeira da UNE acabou 
sendo empunhada pela grande maioria da sociedade, 
após as denúncias de corrupção que envolvia direta-
mente o Presidente. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, foi exa-
tamente no Dia do Estudante, no dia 11 de agosto de 
1992, que, em São Paulo, a UNE promoveu a primeira 
passeata desse movimento, levando 15 mil pessoas 
à Av. Paulista e que culminou com o impeachment do 
Presidente.

Atualmente, a UNE é uma das principais ativis-
tas na luta contra a criação da ALCA – Área de Livre 
Comércio das Américas e contra a inclusão da edu-
cação nos acordos de comércios e serviços da OMC 
– Organização Mundial do Comércio. Ela também está 
se empenhando na reconstrução da sua sede, lá na 
Praia do flamengo, nº 132. 

Após a brava reconquista do terreno pelos pró-
prios estudantes, com a expulsão do posseiro da 
área, uma das bandeiras da UNE é a reconstrução 
da sua sede. O projeto já está pronto. É obra do ar-
quiteto Oscar Niemeyer. E todos já sabem da boa 
notícia: o Presidente Lula, que é o segundo Presi-
dente da República a visitar a sede da UNE, pois o 
primeiro foi João Goulart, assinará o projeto que es-
tabelece indenização para UNE, justamente devido 
ao incêndio criminoso promovido pela ditadura militar 
de 1964 e à ilegal demolição do edifício, já nos idos 
dos anos 80.

E, para comemorar o Dia do Estudante deste 
ano, a UNE promoverá a Caravana da UNE: Saúde, 
Educação e Cultura – trata-se de uma parceria com 
o Ministério da Saúde –, que percorrerá todo o País, 

num total de aproximadamente 32 mil quilômetros, em 
um ônibus, realizando debates, atividades culturais, 
oficinas e campanhas, como a de doação de sangue 
nas universidades brasileiras.

Portanto, aproveito o transcurso do Dia do Estu-
dante para comemorar junto com a UNE o reconheci-
mento por parte do Estado brasileiro da importância 
histórica dos estudantes brasileiros e do grave erro 
do passado, que foi a tentativa de desmobilização do 
movimento estudantil, por meio do incêndio da sede 
da UNE; da destruição do seu edifício; da declaração 
de ilegalidade da UNE; e da reforma universitária da 
ditadura militar.

Sei que a importância histórica do movimento 
estudantil faz com que a UNE não apóie golpes de 
Estado contra o nosso Governo progressista, que de-
fende os estudantes e os trabalhadores. Mas também 
a importância histórica da UNE exige uma posição de 
crítica construtiva em relação ao Governo, contribuin-
do para corrigir rumos e apontar direções. Somente 
assim o movimento estudantil desempenhará melhor 
o seu papel histórico para com o Brasil. 

E são muitos os desafios da UNE. A atual diretoria, 
representada pela Presidenta Lúcia Stumpf, já garantiu 
que vai continuar lutando para conquistar a “assistên-
cia estudantil” e uma universidade mais democrática, 
onde haja lugar para negros, brancos, índios e pobres, 
porque a universidade brasileira precisa cumprir o pa-
pel de construir um Brasil diferente. É preciso garantir 
uma reforma universitária que regulamente o ensino 
privado, acabando com os abusos que desrespeitam 
os direitos dos estudantes. É preciso evitar retrocessos 
de direitos, tais como a defesa da meia-entrada, o re-
conhecimento das carteirinhas de estudantes, o repú-
dio à redução da maioridade penal e a garantia de um 
ensino público e de qualidade, para a efetiva conquista 
de todos os brasileiros na vida política nacional.

Viva o estudante brasileiro! Viva o movimento 
estudantil!

Era o que tinha a dizer.
O SR. DARCÍSIO PERONDI (Bloco/PMDB – RS. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, venho hoje a esta tribuna parabeni-
zar o jornal Correio Regional, com sede no Município 
de Não-Me-Toque, mas com circulação também nos 
Municípios de Victor Graeff, Carazinho, Tio Hugo, Co-
lorado e Ernestina e que acaba de completar 30 anos 
de circulação.

O Correio Regional, desde o início dirigido pelo 
jornalista Francisco Campos, foi fundado em 25 de 
julho de 1978. É o único da metade norte do Estado 
que ainda permanece sob o comando de seus funda-
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dores e sempre com a mesma linha de imparcialida-
de editorial. 

Nesses 30 anos, a editora cresceu. Hoje, tem a 
revista Aqui!, que circula em Marau e outros Municípios 
da Encosta Superior do Nordeste, e a revista Precisão, 
lançada durante a EXPODIRETO COTRIJAL 2008, 
com edição mensal. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Correio 
Regional é um veículo importantíssimo para a região 
do Alto Jacuí. A população se acostumou, nesses 30 
anos, a fazer suas reivindicações através de suas pá-
ginas. Acostumou-se a buscar informações relevantes 
para seu dia-a-dia através de suas páginas. Nesses 30 
anos, ganhou cada vez mais credibilidade e hoje é um 
instrumento indispensável de conhecimento, entreteni-
mento e informação da sociedade regional.

Parabéns, Francisco Campos. Parabéns, Correio 
Regional.

Muito obrigado. 
O SR. WELLINGTON FAGUNDES (PR – MT. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, a comunidade acadêmica e a po-
pulação de Mato Grosso comemoram a indicação, 
pelo Ministério da Educação, do curso de medicina da 
Universidade Federal de Mato Grosso como o melhor 
curso de graduação do Brasil.

Foram avaliados cursos nas áreas de saúde, 
agrária e serviço social, de aproximadamente 2 mil 
instituições de ensino superior. Na média geral calcu-
lada sobre indicadores criados pelo MEC para men-
surar a qualidade da educação superior, o curso da 
UFMT obteve 77,1. No índice geral da avaliação, o 
curso também está entre os 25 melhores do Brasil, 
levando-se em consideração a infra-estrutura, o cor-
po docente e o projeto político-pedagógico. Hoje, mais 
da metade dos professores do curso têm mestrado ou 
doutorado. O prédio onde funciona o curso, criado na 
década de 80 e que já formou 22 turmas, conta com 
laboratórios, bibiliotecas e equipamentos didáticos. 
Tudo isso contribui para a formação de profissionais 
qualificados. Mais que isso: é uma demonstração da 
responsabilidade que essa instituição de ensino supe-
rior tem com a sociedade.

Conheço muitos profissionais que passaram pelo 
curso e reconheço a competência com que têm aplica-
do a informação científica que adquiriram, contribuindo 
para a melhoria da qualidade da assistência médica 
que é oferecida no Brasil.

Parabéns ao Reitor, Paulo Speller, e ao médi-
co e ex-Reitor da UFMT, Gabriel Novis Neves, que 
sonhou e realizou o seu sonho de implantar o curso 
de medicina naquela instituição de ensinº Parabéns a 
todos os professores e funcionários, que dedicaram e 

dedicam tanto empenho na formação de profissionais 
que têm, em suas mãos, a vida de milhares de pesso-
as. Parabéns aos alunos e ex-alunos, que ajudaram 
a construir o conceito do curso e, certamente, ajuda-
rão a melhorar ainda mais a saúde pública em Mato 
Grosso e no Brasil.

Mas as boas notas não param por aí. Os cursos 
de graduação de Serviço Social, Nutrição e Enferma-
gem, dos campi Cuiabá e Rondonópolis, também estão 
entre os 25 melhores do País. Participaram do Exame 
Nacional de Desempenho de Estudantes – ENADE 
3.239 cursos, e os resultados da universidade mos-
tram a credibilidade da instituição, que ajudarão na 
captação de recursos para financiar a expansão dos 
serviços e projetos acadêmicos.

A UFMT oferece 19 cursos para 20 mil alunos, 
divididos em 4 campi. Além dos cinco classificados em 
primeiro lugar no conceito geral, o curso de Farmácia 
do campus do Médio Araguaia e Veterinária de Cuiabá 
alcançaram a nota geral 4.

Agronomia, Educação Física e Zootecnia, de 
Rondonópolis, tiveram índice 3 e os demais cursos não 
conseguiram conceito porque foram abertos recente-
mente e não possuem turma de formandos, público 
alvo das provas. Outro motivo são as turmas especiais, 
que são formadas em parceria com Prefeituras e não 
possuem turmas periódicas.

Mais uma vez, parabéns aos funcionários, aca-
dêmicos e professores da UFMT.

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na semana 

passada, Cuiabá sediou o encontro de 8 Governadores 
e 1 Vice-Governador dos Estados da Amazônia Legal 
para discutir a regularização fundiária, primeiro passo 
para a implementação do Plano Amazônia Sustentável, 
lançado em maio deste ano pelo Governo Federal. O 
próprio Ministro de Assuntos Estratégicos, Mangabeira 
Unger, considera a regularização fundiária o primei-
ro passo para a execução de todos os demais. E sua 
avaliação tem razão de ser. 

Basta lembrarmos que levantamento feito pelo 
INCRA revela que o órgão ignora o que se passa em 
710,2 mil quilômetros quadrados da Amazônia Legal. 
Isso significa 59% do território do Brasil, onde não se 
sabe se essas terras estão em mãos de posseiros ou 
grileiros, nem tampouco o que está sendo produzido, 
plantado ou devastado.

Até o momento, o Governo Federal não tem como 
acompanhar os movimentos de ocupação e transfor-
mação socioprodutiva das áreas e, sem isso, é impos-
sível orientar para o bom uso do território e de seus 
recursos naturais da Amazônia.



Agosto de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 14 37715 

Sem a definição fundiária, todas as outras políti-
cas públicas – sejam de desenvolvimento sustentável, 
de meio ambiente – passam a ser secundárias.

Também é preciso assegurar os direitos ter-
ritoriais dos povos e comunidades já instaladas na 
Amazônia, como os ribeirinhos, extrativistas, povos 
indígenas e quilombolas, a implantação de assenta-
mentos rurais em bases sustentáveis, melhorando sua 
infra-estrutura, a criação de unidades de conversação, 
as reservas extrativistas e as reservas de desenvol-
vimento sustentável envolvendo as comunidades na 
gestão, além de um monitoramento e controle am-
biental competentes.

A partir desses passos, estaremos caminhan-
do para a consolidação das estratégias definidas no 
PAS.

No fórum realizado em Cuiabá, todos os Gover-
nadores e Vice-Governadores pediram o fortalecimento 
do INCRA como uma das medidas para combater a 
grilagem e o desmatamento ilegal. 

A reivindicação é uma das quinze que compõem 
a Carta de Mato Grosso, o documento final do 2º Fó-
rum de Governadores da Amazônia Legal.

Os Governadores também pedem que o Governo 
Federal inicie as ações da Operação Arco Verde, anun-
ciada no dia 5 de junho como uma espécie de compen-
sação para os Municípios que perderam renda após o 
incremento na fiscalização contra o desmate. 

A Operação Arco Verde vai financiar a recupe-
ração de áreas degradadas e promover ações sociais 
– como distribuição de cestas básicas e agilização no 
seguro-desemprego – para famílias desempregadas 
no setor agropecuário e madeireiro. 

O documento também pede que o Governo Fe-
deral implante na Amazônia um programa emergencial 
que consiga suprir as defasagens regionais no campo 
da ciência e tecnologia, com “metas de expansão e 
consolidação da infra-estrutura de pesquisa”. A meta 
do grupo é duplicar o número de doutores no prazo 
de 5 anos. 

A saúde pública também permeou os debates 
dos Governadores. Na mesma Carta, eles pediram 
um modelo diferenciado de financiamento para a 
saúde, que leve em conta os grandes vazios demo-
gráficos, as distâncias, a precariedade das vias de 
transporte, os custos elevados para a manutenção 
de procedimentos e os quadros endêmicos especí-
ficos da região. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, participei 
desse fórum e saí satisfeito com as avaliações feitas. 
Uma delas, especialmente, tem sido feita por mim há 
muito tempo – a de que a Amazônia não pode ser tra-
tada de forma homogênea, mas heterogênea, já que 

registramos muitas especificidades para cada um dos 
Estados que compõem a região. Não há como tratar da 
mesma forma a Floresta Amazônica e o pantanal mato-
grossense, apenas para citar um exemplo. E o próprio 
Ministro Mangabeira Unger já reconheceu isso. Além 
disso, cada um desses Estados está em um estágio 
diferente de desenvolvimento e não pode receber pro-
jetos sem que isso seja levado em consideração.

A Amazônia é um mosaico com diferentes situ-
ações. O encontro realizado em Cuiabá é importante 
para a construção do consenso, que é fundamental 
para que a região possa ter um desenvolvimento inte-
grado e sustentável. 

Era o que tinha a dizer.
A SRA. GORETE PEREIRA (PR – CE. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, a violência contra as mulheres, principal-
mente a violência doméstica, é um mal que assola 
nossa Nação e leva a sociedade civil a se organizar 
para combatê-la. 

Na quinta-feira, dia 7 de agosto, a Lei Maria da 
Penha, Lei nº 11.340, de 2006, completou 2 anos de 
existência. Trata-se de um importante instrumento le-
gal de defesa para todas nós mulheres fazermos valer 
nossos direitos. Infelizmente, ainda vemos que o ciclo 
de humilhações e violência contra as mulheres está 
longe de ter fim. Mas não há dúvida de que muito já 
se avançou.

Antes de mais nada, manifestamos nosso repu-
dio a atitudes de resistência do Judiciário ao cumpri-
mento da Lei Maria da Penha, como o caso do Juiz 
de Sete Lagoas, Edilson Rumbelsperger Rodrigues, 
que a considerou inconstitucional e recusou-se a apli-
cá-la, proferindo sentença em que dizia: “a desgraça 
humana começou no éden: por causa da mulher”. O 
Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul também 
considerou a Lei inconstitucional, e o Juiz de Erechim, 
no Rio Grande do Sul, Marcelo Colombelli, teve ati-
tude semelhante.

O grande êxito da Lei Maria da Penha, e é para 
isso que trabalhamos diuturnamente, é encorajar as 
mulheres a romperem o silêncio e denunciarem seus 
agressores. Os números indicam o êxito de nossas 
ações.

Segundo reportagem do jornal Diário do Nor-
deste, de 7 de agosto de 2008, nesses 2 anos, a De-
legacia de Defesa da Mulher no Ceará registrou um 
aumento de 40% das denúncias de violência. Mais de 
800 homens foram presos por agressão às mulheres. 
As estatísticas revelam que os casos de reincidência 
são inexpressivos.

Em Fortaleza, no Juizado de Violência Domésti-
ca e Familiar contra a Mulher tramitam mais de 3.100 
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processos, sendo que já foram concedidas mais de 
1.700 medidas protetivas.

Sobre o assassinato de mulheres no meu Es-
tado, o Ceará, os números ainda são bastante eleva-
dos. Segundo a Delegacia das Mulheres de Fortaleza, 
80% das mulheres assassinadas nunca denunciaram 
os agressores. 

Aliás, Sr. Presidente, um dos problemas enfren-
tados no Nordeste – e o Ceará é um dos Estados que 
figuram nessas tristes estatísticas – é a ausência de 
juizados especializados e de serviços jurídicos públicos 
para atendimento à mulher vítima de violência. 

Os Municípios com mais de 60 mil habitantes 
deveriam contar com delegacia especializada para 
as mulheres. Entretanto, segundo informação divul-
gada no Portal Violência Contra a Mulher, no Ceará, 
apenas Fortaleza, Maracanaú, Caucaia, Iguatu, Crato, 
Juazeiro do Norte e Sobral contam com esse tipo de 
atendimento. Outros 13 Municípios que deveriam ter o 
serviço especializado ainda não o possuem.

Apesar de todos os esforços, dados da Secre-
taria Especial de Políticas para as Mulheres, publica-
dos em matéria do Correio Braziliense, edição de 7 
de agosto de 2008, apontam que a rede de proteção 
para atender as mulheres ainda está abaixo das de-
mandas, conforme números que apresentamos: 108 
centros de referência de atendimento à mulher; 404 
delegacias especializadas de atendimento à mulher; 
49 juizados de violência doméstica e familiar contra a 
mulher ou varas adequadas; 15 defensorias públicas 
da mulher; 65 casas-abrigo; 17 Estados têm juizados 
de violência doméstica: Amazônia, Amapá, Ceará, 
Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso 
do Sul, Mato Grosso, Pará, Pernambuco, Paraná, São 
Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Rio Grande do 
Sul, Roraima e Tocantins; 121.124 atendimentos pela 
central 180, de janeiro a junho de 2008; 344% de au-
mento nas ligações ao 180 para informações sobre a 
Lei Maria da Penha.

Para finalizar, Sr. Presidente, ressaltamos que os 
números da violência ainda são preocupantes. Preci-
samos investir mais na educação, na conscientização, 
na formação do caráter do cidadão brasileiro, a fim de 
mudar esse comportamento e essa cultura da violência. 
Tais aspectos dependem em grande parte de políticas 
públicas e investimentos maciços nos setores sociais, 
de forma a prevenir antes de punir. 

Muito obrigada.
O SR. PAULO ROCHA (PT – PA. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, o Governo do Estado do Pará vai retomar de-
zessete das cinqüenta e oito obras do Projeto Alvorada, 
paralisadas em 2004 devido a irregularidades. Quatro 

Municípios do arquipélago do Marajó são prioridades à 
realização das obras no sistema de abastecimento de 
água, e são eles: Bagre, Cachoeira do Arari, Soure e 
São Sebastião da Boa Vista. A prioridade foi estabele-
cida devido ao baixo IDH – Índice de Desenvolvimento 
Humano da região, além do elevado número de casos 
de doenças veiculadas pela água, como hepatite, para-
sitoses e febre tifóide. No ano passado, só no Município 
de Bagre, foram quase 7 mil casos de doenças prove-
nientes do sistema hídrico. O anúncio da retomada do 
projeto foi feito na última quarta-feira. 

Em quase 40 anos, a Companhia de Saneamento 
do Pará – COSANPA executou 400 ligações de água. 
O desafio do projeto Água para Todos, do Governo Ana 
Júlia, é instalar 200 mil ligações em 4 anos. O déficit das 
famílias sem água encanada é de mais de 50%. Nos 
Municípios do Marajó o percentual passa dos 70%. 

Atualmente, os moradores de Bagre consomem 
água de um sistema de captação improvisado pela 
Prefeitura do Município, que leva a água diretamen-
te do rio para as ruas da cidade, utilizando a rede de 
distribuição que chegou a ser iniciada pelo Projeto 
Alvorada. Cerca de mil casas não dispõem sequer de 
torneiras e os moradores retiram a água diretamente 
dos canos que passam nas ruas. 

De dezembro do ano passado ao final de fevereiro 
deste ano, foram confirmados 4 casos de febre tifói-
de e registrados mais 80 casos suspeitos. O Governo 
Federal já destinou R$1,29 milhão para a conclusão 
do sistema de abastecimento de água de Bagre, be-
neficiando assim 1.800 famílias. Essa obra foi incluída 
no Programa de Aceleração do Crescimento – PAC/
Saneamento, que beneficia o Pará. 

Ainda na região do Marajó, há perspectivas de 
conclusão dos sistemas de abastecimento em outras 
cidades. Os recursos para atender esses municípios 
com água tratada estão previstos no Orçamento Geral 
da União – OGU por meio do PAC-FUNASA – Fundação 
Nacional de Saúde. No Município de Breves, com cerca 
de 80 mil habitantes, segundo dados da COSANPA, 
mais da metade da população não dispõe de água 
tratada em suas casas. O Governo Ana Júlia também 
prevê a conclusão do sistema de abastecimento desse 
Município pelo PAC/Ministério das Cidades.

O Governo Estadual, por meio da Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento Urbano e Regional – SE-
DURB, através do Programa Pará Urbe, desenvolve na 
região do Marajó o Projeto de Gerenciamento Integra-
do de Resíduos Sólidos. Realiza atividades educativas 
acerca da coleta e armazenagem do lixo nos Municí-
pios de Soure, Cachoeira do Arari e Breves. 

Era o que tinha a dizer. 
Obrigado.
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O SR. JORGE KHOURY (DEM – BA. Pronuncia 
o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, como é do conhecimento de todos, encontro-
me nesta Legislatura na condição de Oposição, face à 
decisão do eleitorado baiano e brasileiro, ao elegerem 
na Bahia o Governador Jaques Wagner e ao reelege-
rem no Brasil o Presidente Lula.

Como me pronunciei desde o primeiro momento 
deste novo cenário, estaria numa oposição responsá-
vel, sugerindo ações que julgasse importante para o 
meu Estado e para o meu País; criticando aquilo que 
julgasse impróprio aos baianos e aos brasileiros, mas 
também aplaudindo aquilo que de positivo os Gover-
nos da Bahia e do Brasil trouxessem ao conhecimen-
to público.

Passado 1 ano e 6 meses desses novos manda-
tos, venho a esta tribuna para elogiar 2 acontecimentos 
que analiso como importantes para o meu Estado e 
que resultaram de articulações do Governo da Bahia 
e do Governo do Brasil. Trata-se da inauguração da 
primeira usina de biodiesel do País e da concentração 
do “núcleo financeiro” da PETROBRAS, ações essas 
na Bahia (Candeias e Salvador, respectivamente).

No primeiro caso, sem dúvida uma questão de 
justiça em relação ao nosso Estado, por ser o maior 
produtor de mamona (uma das principais matérias-
primas do biodiesel), mas também de algodão, soja e 
girassol, além de outros grãos. 

Vale ainda ressaltar o fato de a usina operar com 
matéria-prima de origem animal (sebo bovino, suíno 
ou de frango).

Quanto à decisão da PETROBRAS de concen-
trar em um único local as suas operações financei-
ras (antes espalhadas em 8 Estados), é o resgate 
de um prejuízo histórico: a Bahia, apesar de ter 
sido pioneira no petróleo, não sediou a matriz do 
órgão gestor – a PETROBRAS. Agora, levando para 
a Bahia a gestão financeira da empresa, área das 
mais importantes e constituída por profissionais de 
alta qualificação, não só se resgata aquele prejuízo 
histórico, como também se insere Salvador entre 
as sedes mundiais dessa atividade que ainda é a 
maior do mundo – pelas transações econômicas e 
financeiras: o petróleo.

Reconheço, portanto, tais decisões como de gran-
de importância para o desenvolvimento socioeconômico 
da Bahia e parabenizo o Governador Jaques Wagner 
e o Presidente Lula, responsáveis por elas.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. AUGUSTO CARVALHO (PPS – DF. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, ainda está na memória de todos – por-

que, afinal, passaram-se apenas uns poucos meses 
– a movimentação sindical em torno do Congresso, 
erguendo bandeiras de lutas à base de uma retórica 
inteiramente ultrapassada, é certo, mas defendendo 
posicionamentos de grande interesse para o traba-
lhador sindicalizado. Eram, em resumo, a defesa de 
legislação contra a demissão imotivada e a redução 
da jornada de trabalho. 

Naqueles dias denunciei o que sabia ser apenas 
mais uma manobra de lideranças descomprometidas, 
de fato, com nosso homem trabalhador, mas, segura-
mente, interessadas em manter um padrão de vida 
que destoa, vergonhosamente, daquele enfrentando 
pelos que juram defender. 

No fundo, disse e repito agora, o que se queria 
era lançar uma cortina de fumaça para as negocia-
ções que se faziam não dentro de um debate aberto, 
democrático, mas, sim, debaixo dos panos levantados 
em defesa de um sindicalismo inteiramente chapa-
branqueado. 

Pretendia-se – e o conseguiram – meter a mão 
no dinheiro arrancado dos assalariados, à base de 
uma esdrúxula contribuição sindical, cujo fim comecei 
a defender assim que promulgada a Carta de 1988, 
reiterando-o, agora que assumi mais um mandato par-
lamentar nesta Casa. 

Mais ainda, postulava-se a não ingerência do Tri-
bunal de Contas da União, impedido-o assim de exa-
minar os gastos realizados com recursos repassados 
pelo Governo Federal, como o quer a Constituição em 
seu art. 70. 

Satisfeitos, impando de orgulho o mais burguês 
– ou empresarial? – recolheram as bandeiras, liqui-
daram com a mobilização dos trabalhadores e não se 
preocupam senão com as gordas receitas que têm a 
receber. Ganharam a parada. E, para maior deboche, 
comemoraram a vitória com um festão regado a finos 
salgadinhos e bebida importada. 

Não demorou muito e vamos saber que até es-
sas despesas, ou melhor dizendo, as despesas de 
uma festança de que os trabalhadores efetivamente 
não participaram, acabariam sendo cobertas com o 
dinheiro desse mesmo trabalhador. 

Os custos do novo banquete sindical estão aí mes-
mos. Até o final deste mês a Caixa Econômica repassa 
à CUT mais de 20 milhões de reais. A Força Sindical 
deve receber por volta dos 15 milhões, havendo ainda 
mais de 20 milhões a ser distribuído entre as demais. 
Sim, vale lembrar, elas são 6 ou 7, embora uma delas 
se chame, estranhamente, Única. 

Aos companheiros dirigentes da CUT, em espe-
cial, quero lembrar os instantes em que, juntos, defende-
mos a extinção da contribuição sindical, numa certeza, 
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a cada dia mais reforçada, de que esses recursos são 
o fim da autonomia sindical e nada mais fazem senão 
permitir que, com um mínimo de representatividade, 
lideranças as mais fajutas se mantêm indefinidamente 
no poder, o que, impossível negar, é a negação mes-
ma de nossas lutas comuns. 

Grato pela atenção.
O SR. HUGO LEAL (PSC – RJ. Pronuncia o se-

guinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, como já tive oportunidade de frisar em outras 
ocasiões, para nós, do PSC, é um orgulho especial ter 
em Pedro Aleixo – presidente desta Casa entre 1936 
e 1937 – a inspiração para a nossa formação políti-
ca e para a nossa doutrina. O PSC é herdeiro direto 
de sua herança política: foram os seguidores de Pe-
dro Aleixo no Partido Democrático Republicano que 
fundaram nosso partido há 23 anos. Como cidadão 
e Parlamentar, Pedro Aleixo sempre teve 2 livros de 
cabeceira: a Constituição da República e a Bíblia Sa-
grada. Portanto, não é surpresa que seu filho – o padre 
jesuíta José Carlos Brandi Aleixo, também fundador 
do nosso PSC – assine um artigo tão contundente e 
oportuno como o publicado na última edição do jornal 
da Associação Nacional dos Escritores. “Uma nódoa 
na Constituição” é o título desta veemente defesa da 
cidadania dos analfabetos feito pelo Padre Aleixo, que 
faço questão de deixar registrada nesta Casa.

Lembra o jesuíta que a atual Constituição, a cha-
mada Constituição Cidadã, mantém antiga discrimi-
nação aos brasileiros que não sabem ler e escrever. 
Repito as suas palavras: 

“Foram estes, liminarmente, impedidos de 
se candidatarem a cada uma das Constituintes 
da República, como continuam enfrentando a 
proibição de sequer pleitear cargos eletivos 
municipais, estaduais e federais, do Legislati-
vo e do Executivo”. 

Lembra ainda o Padre Aleixo que adultos anal-
fabetos têm reconhecida em lei sua idoneidade para 
praticar atos da vida civil. E volto a citar o artigo, em 
que ele diz: 

“Podem testar, adquirir ou alienar móveis 
e imóveis, abraçar ou não crenças religiosas 
e convolar núpcias. Como os demais, estão 
obrigados a pagar impostos, defender a pátria, 
bem cuidar de sua progênie”.

Tem toda razão este fundador do PSC ao lem-
brar, em seu artigo à Emenda Constitucional nº 25, de 
maio de 1985, depois confirmada pelos Constituintes 
de 1988, que terminou, finalmente, com a proibição 
do exercício do voto aos analfabetos, existente desde 

a primeira Constituição Republicana de 1981. Volto a 
fazer uso das palavras do Padre Aleixo: 

“Transcorridos quase vinte anos da Carta 
de 1988, é imperiosa a pergunta: está conclu-
ída e completa a reparação? Certamente que 
não. Nossas históricas dívidas para com os 
laboriosos, mas, geralmente, emudecidos ou 
constrangidos analfabetos, ainda não foram 
totalmente saldadas. Eles continuam inelegí-
veis. Nada importa que demonstrem, em suas 
vidas, patriotismo, espírito público, seriedade, 
honestidade, capacidade administrativa, inclu-
sive empresarial, confiabilidade e sabedoria. 
Qualquer adversário, talvez carente destes 
atributos e temeroso de uma derrota, pode 
impugnar, com base no parágrafo 4º do artigo 
14, os molestos rivais.”

Padre José Carlos Brandi Aleixo, também es-
critor, professor e doutor em Ciência Política, termina 
seu artigo com uma exortação a, nós, Parlamentares, 
para que retiremos esta nódoa da Constituição. Asse-
guro aqui que o PSC passará a dar prioridade a esta 
necessária mudança constitucional para acabar com 
este preconceito contra milhares de cidadãos. São pes-
soas, com quem o partido se solidariza. E voltando a 
citar o artigo do Padre Aleixo: 

“Dolorosamente estão cerceadas na sua 
cidadania e sujeitas a ouvir, confundidas e hu-
milhadas, a pungente sentença: ‘Como vocês 
são analfabetos são também, constitucional-
mente, inelegíveis.” 

Elas sofrem dupla e perversa punição. Por in-
junções e incúrias alheias, não tiveram condições de 
aprender a ler e escrever e, em conseqüência disso, 
são privadas do elementar direito de ser sufragadas. 

Vamos ouvir a voz sábia do Padre Aleixo. Vamos 
acabar com este preconceito.

Muito obrigado.
O SR. ERNANDES AMORIM (PTB – RO. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, no momento em que a Amazônia Ca-
caueira assume a alta direção da CEPLAC – Comis-
são Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira, com 
a nomeação, pelo Exmo. Sr. Ministro da Agricultura, 
Pecuária e do Abastecimento, Reinhold Stephanes, do 
pesquisador Jay Wallace da Silva Mota para o cargo de 
Diretor-Geral, não é demais lembrar que a cacauicul-
tura é para o meu Estado, Rondônia, um projeto que 
tem todos os ingredientes para ser vitorioso.

O compromisso da CEPLAC com os quase 8 
mil produtores rurais e suas famílias, que acreditaram 
e acreditam no cacau, não pode ser desperdiçado. A 
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presença da CEPLAC em Rondônia data de 37 anos, 
tendo-se estabelecido no antigo Projeto Integrado de 
Colonização Ouro Preto, do INCRA, hoje Município 
Ouro Preto do Oeste, no dia 21 de abril de 1971.

Em Rondônia, Sr. Presidente, a atividade de 
plantar cacau é exercitada em 42 dos 52 Municípios 
do Estado. A CEPLAC, através da Superintendência 
Regional da Amazônia Ocidental, atua na assistência 
técnica em 3 Escritórios Regionais e 13 Escritórios Lo-
cais. O número de produtores de cacau assistidos, em 
maio de 2005, era de 7.850, com uma área plantada 
de 41.160 hectares. A área total tem uma parcela de 
31.850 hectares de cacauais safreiros e uma área de 
cacauais em desenvolvimento de 9.310 hectares. A 
produção de cacau era de apenas 18.995 toneladas, 
com produtividade de 596 quilos por hectare. 

Não posso, neste momento de alegria e de come-
morações, deixar de fazer comentários críticos sobre 
a pobreza da CEPLAC em Rondônia, da pobreza dos 
serviços de extensão rural, cuja carência de pessoal 
técnico mantém elevada a relação do produtor por ex-
tensionista, em 216 (informações de fevereiro de 2006), 
ou seja, o dobro do que seria uma relação razoável. 
Desprovida de viaturas, com número insuficiente e mo-
delos inadequados – sem tração nas 4 rodas – e até 
mesmo sucateadas, fica o serviço de extensão rural 
da CEPLAC sem mostrar a sua cara nas linhas, nos 
travessões, nas fazendas de cacau.

Com uma área em produção de 32 mil hectares 
de cacau e com produtividade de mil quilos por hec-
tare, o Estado de Rondônia estaria produzindo 32 mil 
toneladas de cacau. Somadas à produção das áreas 
cacaueiras em desenvolvimento, poderia alcançar 40 
mil toneladas. No entanto, as informações oficiais do 
IBGE/LSPA – Levantamento Sistemático da Produção 
Agrícola indicam 18.995 toneladas. Apenas a metade 
do que seria possível produzir.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, baseado 
em informações atualizadas para fevereiro de 2006, do 
número de extensionistas do quadro da Superinten-
dência Regional da Amazônia Ocidental, tomando-se 
em conta apenas aqueles que estão no campo, em 
contato direto com o produtor, tem-se o número de 36 
extensionistas (31 técnicos agrícolas e 5 agrônomos); 
na chefia dos serviços de extensão e dos Escritórios 
Regionais estão mais 1 agrônomo, 2 técnicos agrícolas 
e 1 economista, totalizando 40 profissionais.

Com o número de cacauicultores por Escritório 
Regional e o número de extensionistas, procurou-se 
estabelecer a relação agricultor por extensionista as-
sim: E. R. Ariquemes: 4.461/9=495 produtores/exten-
sionista; E. R. Ji-Paraná: 2.638/17=155 produtores/

extensionista; E. R. Cacoal: 757/10=75 produtores/
extensionista.

De outro lado, Sr. Presidente, a pobreza dos 
serviços de pesquisa não é menor. O número de pes-
quisadores – apenas 3 profissionais especializados a 
nível de doutorado – não está dando condições para 
a reduzida equipe elaborar projetos, lançá-los no cam-
po, coletar os dados, analisá-los e fazer a necessária 
validação da pesquisa e recomendar a aplicação dos 
resultados no cultivo do cacaueiro em terras do meu 
Estado.

Sem os ingredientes da pesquisa, sem a ligação 
indispensável feita pelas equipes dos extensionistas/
pesquisadores, os resultados que estão sendo obtidos 
na produção de cacau, em Rondônia, em termos de 
produtividade, estão muito abaixo do desejável. Apenas 
600 quilos de cacau por hectare estão sendo obtidos 
entre os produtores de Rondônia. 

A CEPLAC em Rondônia possui uma unidade 
de pesquisa: a Estação Experimental de Ouro Pre-
to – ESEOP, instalada em uma área de 250 hectares. 
Conta com apenas 3 pesquisadores – 1 “melhorista” de 
plantas, a nível de doutorado, 1 entomologista-doutor 
e 1 fitotecnista-doutor. Há necessidade de que sejam 
contratados mais 6 pesquisadores, especializados a 
nível de doutorado, nas áreas de melhoramento de 
plantas (1), manejo de solos (1), fitopatologista (2), 
entomologista (1) e fitotecnista (1).

A equipe de técnicos agrícolas da Estação Ex-
perimental é insuficiente para atender as demandas 
dos projetos (lançamento, coleta de dados, etc.) e as 
atividades de apoio desenvolvidas, como a produção 
de sementes híbridas de cacau. Há necessidade de 
contratar pelo menos mais 6 técnicos agrícolas. O 
quadro de operários rurais é também insuficiente em 
número e já bastante envelhecido. Há absoluta neces-
sidade de aumentar a equipe de trabalhadores rurais, 
com pelo menos mais 15 operários.

As instalações prediais são acanhadas e enve-
lhecidas (foram construídas em 1977) e precisam ser 
ampliadas e modernizadas. Os equipamentos labo-
ratoriais são obsoletos; modernizar é uma palavra de 
ordem. Os pesquisadores não contam com razoável 
biblioteca científica que lhes permita a atualização dos 
conhecimentos.

De acordo com os cenários que se delineavam 
para a cacauicultura de Rondônia, foram estabeleci-
das prioridades para a pesquisa e a experimentação 
agrícola nos próximos anos. Em conjunto com um gru-
po de pesquisadores da CEPLAC – Superintendência 
Regional da Amazônia Oriental, sediada em Belém, 3 
linhas de pesquisa foram definidas: a) reduzir os custos 
do controle da vassoura-de-bruxa; b) identificar méto-
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dos de controle da coleobroca dos frutos; c) identificar 
espécies consortes atrativas economicamente.

Trezes ações de pesquisa vêm sendo desenvol-
vidas e englobam 6 projetos de pesquisa. A Estação 
Experimental de Ouro Preto do Oeste, como base física 
responsável pela execução das ações, que compõe o 
programa de pesquisa, está visivelmente desaparelhada 
para cumprir, satisfatoriamente, o seu mandato.

Além da pesquisa e da experimentação, da as-
sistência técnica e da extensão rural, compete à CE-
PLAC formar técnicos em nível de 2º Grau e qualificar 
os outros segmentos sociais – proprietários, admi-
nistradores e trabalhadores rurais – envolvidos com 
as cadeias produtivas e agroindustrial. É o papel da 
EMARC – Escola Média de Agricultura Regional, lo-
calizada em Ariquemes.

Não foi por esquecimento que deixei de comentar 
a situação da EMARC. A sua situação é também de 
pobreza, mas, estando ela localizada em meu Muni-
cípio, Ariquemes, base política de minha atuação em 
Rondônia, pretendo conhecer melhor a sua situação, 
que analisarei em um discurso mais denso, mais ob-
jetivo em suas críticas e propostas.

Mas um detalhe da EMARC não posso deixar 
de citar. Quando a CEPLAC obteve a aprovação para 
a criação da EMARC, em 1987, período do Governo 
Fernando Henrique Cardoso, era Ministro da Agri-
cultura o Sr. Íris Rezende, que aprovou o quadro de 
pessoal e autorizou a contratação do numérico para o 
funcionamento do primeiro ano do curso. A CEPLAC 
ficou de propor e negociar a contratação, a cada ano, 
e a complementação do quadro. Isso não aconteceu 
até hoje.

Como resultado desta situação, tem a EMARC/
Ariquemes o seu maior entrave: a existência de quadro 
docente e operacional composto de pessoal federal, 
pessoal estadual cedido por convênio com o Governo 
do Estado de Rondônia, e pessoal terceirizado. Os 
funcionários federais contratados em 1987 – a única 
contratação feita com a autorização do Ministro Íris 
Rezende – são hoje 24; os funcionários estaduais, 
via convênio, 15; e os terceirizados, 14; totalizando 
53 funcionários.

A situação acarreta sérios problemas: é que cada 
agrupamento tem regime próprio, remuneração dife-
rente – uns ganhando até duas vezes mais que os 
outros, que cumprem a mesma jornada de trabalho, 
no mesmo ambiente, fazendo tarefas assemelhadas. 
Um verdadeiro caos administrativo. 

Concluo o meu discurso dizendo aos meus pares 
que o pesquisador Jay Wallace da Silva Mota iniciou a 
sua caminhada profissional em terras cacaueiras de 
Rondônia e, de modo particular, em meu Município, 

Ariquemes, em 1980. Aprimorou seus conhecimentos 
científicos em Viçosa, Minas Gerais, em um Mestrado 
em Fisiologia Vegetal. Voltando a Rondônia, chefiou a 
Estação Experimental de Ouro Preto do Oeste, dirigin-
do a Superintendência de Rondônia até 1992.

Por causa dessa caminhada, enriquecida com o 
curso de doutoramento e o exercício de outros cargos 
de chefia no Estado do Pará, o Dr. Jay Wallace não 
pode “jamais ser considerado de fora do cacau e da 
CEPLAC”. Temos total confiança na sua qualificação 
técnica, na sua habilidade profissional e na seriedade 
com que, certamente, comandará os novos rumos da 
CEPLAC, perseguindo o fortalecimento e a reorienta-
ção da instituição.

Muito obrigado.
O SR. RATINHO JUNIOR (PSC – PR. Pronuncia 

o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, venho hoje a esta tribuna prestar uma home-
nagem especial à Escola Nacional de Administração 
Pública – ENAP e à carreira de Especialistas em Polí-
ticas Públicas e Gestão Governamental. Nesta sema-
na, comemora-se o 20º aniversário da aula inaugural 
da ENAP, que também representou o início do curso 
de formação da primeira turma de Gestores Governa-
mentais Federais, servidores públicos que atuam em 
atividades de formulação, implementação e avaliação 
de políticas públicas e de direção e assessoramento 
nos escalões superiores da Administração Federal di-
reta, autárquica e fundacional.

Sr. Presidente, sinto-me particularmente honra-
do em lembrar o significado da data, por saber que 
a ENAP e os Gestores mereceram altas distinções, 
inclusive do Poder Legislativo. O Senado Federal, por 
exemplo, dedicou o Período do Expediente da ses-
são do dia 12 de agosto de 2008 às comemorações 
da instituição e a carreira. O Presidente do Senado, 
Garibaldi Alves Filho, merece todos os créditos pela 
iniciativa brilhante apresentada em requerimento e 
aprovada pela Câmara Alta. 

Durante a concorrida solenidade, figuras pro-
eminentes da República como os Senadores José 
Sarney, Cristóvão Buarque, Eduardo Suplicy, Geraldo 
Mesquita, Jefferson Praia, Geovani Borges, o Depu-
tado Eduardo Henrique Alves, entre outros, expuse-
ram, com inteligência e conhecimento, a importância 
da ENAP para a profissionalização da Administração 
Pública Federal e a inserção positiva dos Gestores na 
esfera federal. A Presidenta da instituição, Dra. Helena 
Kerr, o Secretário-Adjunto do Ministro do Planejamento, 
Dr. Francisco Gaetani, integrante da carreira, e outras 
autoridades presentes também destacaram o valor 
Escola Nacional na formação das cabeças pensantes 
do Estado brasileiro.
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É impossível dissociar a ENAP e a carreira de 
Gestores Governamentais de Aluísio Alves, brilhante 
homem público dos Poderes Legislativo e Executivo. 
Em 1986, Aluísio Alves, Ministro da Administração de 
José Sarney, adotou, entusiasmado, a idéia de criar 
uma Escola de Governo nos moldes das grandes es-
colas européias. Sua fonte de inspiração foi um estudo 
realizado pelo Embaixador Sérgio Paulo Rouanet, em 
1982, a pedido do Departamento Administrativo do 
Pessoal Civil – DASP. Nesse estudo, recomendava-
se, também, a criação de uma carreira diferenciada, 
com atribuições generalistas e garantia legal do exer-
cício de alta direção e assessoramento em todos os 
ministérios.

Em virtude do grande reconhecimento mundial, a 
École Nationale d’Administration – ENA, da França, foi 
a escolhida como o modelo a ser seguido pelo Brasil, 
ressalvada a realidade local. Em função do inédito in-
centivo governamental e do grande apelo publicitário, 
o primeiro concurso talvez tenha sido o mais exigente 
e seletivo do País, nas últimas décadas. Cerca de 70 
mil candidatos disputaram 120 vagas, uma concorrên-
cia inimaginável para a época. No dia 11 de agosto de 
1988, Aluísio Alves estava ministrando a aula inaugu-
ral da primeira turma de gestores governamentais na 
ENAP.

A história nos ensina que nenhuma glória é alcan-
çada sem sofrimento. Até elevar-se à condição atual, 
a ENAP e os Gestores sobrepujaram dificuldades e 
obstáculos gigantescos. O início de tudo, há 2 décadas, 
reuniu simultaneamente sonhos e pesadelos. A carrei-
ra enfrentou percalços, quase deixou de existir, porém 
consolidou-se com a abnegação de seus membros 
e alguns homens públicos visionários. Os concursos 
anuais passaram a ser realidade e hoje seu quadro de 
cerca de 800 servidores tem representantes de desta-
que em toda a máquina pública. 

Inúmeras vezes os cargos mais destacados do 
Executivo são ocupados pelos Gestores Governamen-
tais. São cargos de Ministro, Secretário-Executivo de 
Ministério, Secretário de Estado, Diretores, Assessores 
Especiais e outros. Vale lembrar que o Poder Legislativo 
também conta com os relevantes serviços prestados 
pelos integrantes da carreira, nas Lideranças, Comis-
sões e Gabinetes Parlamentares. 

Como estratégia para segurar seus melhores cé-
rebros e garantir elevada qualidade da gestão pública, 
Estados como Acre, Bahia, Distrito Federal, Espírito 
Santo, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, São Paulo, 
Sergipe criaram a carreira de Gestor Governamental 
Estadual. No mundo, os Gestores estão presentes 
em países como Canadá, França, Espanha, Estados 

Unidos, Austrália, Nova Zelândia, Uruguai, Argentina 
e Reino Unido.

Sr. Presidente, entendemos que nenhuma nação 
pode transpor os devastadores prejuízos das desigual-
dades e da injustiça sem servidores qualificados e mo-
dificadores da realidade. Temos a plena convicção de 
que os Gestores e ENAP inauguraram uma nova era 
no Brasil e têm contribuído para alterar positivamente 
o quadro social e a qualidade da formulação e imple-
mentação das políticas públicas. Em essência, esta é 
uma carreira a serviço da cidadania e a escola, uma 
destacada patrocinadora das mudanças de mentali-
dade do País.

Nesse contexto, não hesitamos em afirmar que 
a ENAP alcançou uma nova dimensão e cumpre bri-
lhantemente sua missão de desenvolver competências 
de servidores para aumentar a capacidade do Go-
verno na gestão das políticas públicas. A excelência 
em cada ação ou atividade é referência não apenas 
no Brasil, mas também em outros países da América 
Latina e África. 

Como prova de sua expansão irresistível, a ENAP 
mantém estreita cooperação com a França, Espanha, 
Portugal, Canadá e China, Banco Mundial, Banco In-
teramericano de Desenvolvimento, União Européia, 
MERCOSUL e muitos outros organismos e instituições. 
Hoje a ENAP prepara gestores, analistas, treina e ca-
pacita servidores de diversas áreas 

Sras. e Srs. Deputados, são exemplos como esses 
que devemos seguir. Somente pautados pela qualidade 
e competência técnica haveremos de conseguir gran-
des resultados para o País e nosso povo. Continuamos 
a acreditar em um futuro melhor, em que a excelência 
deixe de ser exceção. Continuamos a acreditar que 
somente a administração pública profissional estrutu-
rada poderá nos mostrar caminhos menos tortuosos 
em direção à prosperidade e à justiça social plena.

O SR. ANTONIO BULHÕES (Bloco/PMDB – SP. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, gostaria de expressar o meu con-
tentamento pela aprovação do PL nº 3.019/2008, de 
minha autoria, na Comissão de Desenvolvimento Ur-
bano, a cujos membros gostaria de manifestar meus 
agradecimentos pelo apoio.

Trata-se do projeto que pretende acrescentar 
parágrafo ao art. 43 da Lei nº 4.591, de 16 de dezem-
bro de 1964, que estabelece obrigações e normas ao 
incorporador imobiliário, pessoa física ou jurídica, que 
contrata a entrega da unidade a prazo e preço certos. O 
objetivo do PL é o de estabelecer indenização mínima 
ao adquirente de imóvel cuja entrega não tenha sido 
feita no prazo acordado, correspondente ao valor da 
locação de imóvel equivalente à unidade pactuada.
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Assim, imputar-se-ia ao incorporador, a título de 
indenização, o pagamento mensal, aos adquirentes ou 
compromissários, de valor correspondente ao aluguel 
de imóvel equivalente à unidade pactuada, a cada mês 
de atraso na entrega da unidade.

Esse projeto foi apresentado para amenizar o so-
frimento do comprador do imóvel em construção, cujo 
atraso na entrega significa prejuízo certo para ele. Afi-
nal, se reside em habitação locada, terá de continuar 
pagando aluguel enquanto não puder mudar-se para 
a casa própria. Se o comprador já for proprietário, terá 
de arcar com os prejuízos decorrentes dos aluguéis 
que não receberá, seja do imóvel novo, seja do imóvel 
em que reside. 

O mesmo raciocínio pode ser aplicado em relação 
a imóveis não residenciais. Neste caso, o atraso pode 
acarretar, além de perdas de valores corresponden-
tes aos aluguéis, a postergação do estabelecimento 
de empresa própria.

Considerando o fato de a nossa Justiça ser mo-
rosa, é freqüente o adquirente do imóvel acabar assu-
mindo sozinho o ônus da demora. Com o acréscimo 
do dispositivo, minimiza-se, pelo menos, os danos 
materiais sofridos pelo comprador. 

Além do mais, se o comprador é obrigado a honrar 
todos os seus compromissos, da mesma forma ele não 
pode ser prejudicado por atraso injustificado por parte 
do incorporador ou da construtora. Nesses casos, a 
eventual dificuldade do incorporador ou da construto-
ra não se deve àqueles adquirentes ou compromissá-
rios que pagaram, muitas vezes com dificuldade, seus 
compromissos em dia, ressalte-se, sempre acrescidos 
de reajustes calculados com base no índice de custos 
da construção civil.

Por outro lado, a maioria das empresas incorpo-
radoras e construtoras já fazem seguro, protegendo-
se não só contra o atraso na entrega da unidade, mas 
também de eventual quebra ou concordata.

O Projeto de Lei nº 3.019/2008 recebeu, na Co-
missão de Desenvolvimento Urbano, parecer favorável 
do Deputado Carlos Brandão, que apresentou emenda 
isentando de punição os atrasos motivados por caso 
fortuito ou força maior.

A proposição seguiu para a Comissão de Defesa 
do Consumidor, onde se espera o apoio dos nobres 
colegas para que seja aprovada, mediante eventuais 
aperfeiçoamentos, para que seja aprimorada a rela-
ção entre promitentes compradores e incorporadoras 
e construtoras.

Muito obrigado.
O SR. FERNANDO COELHO FILHO (Bloco/

PSB – PE. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Pre-
sidente, Sras. e Srs. Deputados, a Fundação Getulio 

Vargas divulgou, no início do corrente mês de agosto, 
o resultado de importante pesquisa a respeito do cres-
cimento da renda da população brasileira mais pobre, 
que revela forte movimento em direção ao declínio das 
desigualdades sociais em nosso País.

De fato, Sr. Presidente, de acordo com os dados 
da referida pesquisa, a proporção de miseráveis, nas 6 
maiores regiões metropolitanas brasileiras – São Pau-
lo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Belo Horizonte e 
Porto Alegre –, caiu de 35% para 25%, no período de 
2002 a 2008. Trata-se de queda bastante significativa, 
principalmente considerando-se que nos primeiros me-
ses deste ano verificou-se sensível ascensão social, 
da ordem de 32%, entre trabalhadores que saíram da 
Classe D para ingressar na Classe C, graças ao incre-
mento dos seus rendimentos salariais.

Tais números consolidam a tendência de redução 
da miséria e de crescimento da classe média, que em 
2002 representava 44% da população e agora chega 
a superar a maioria, uma vez que alcança 52% de to-
dos os brasileiros.

Finalmente, o Brasil começa a reverter situação 
que se prolongou durante décadas, para não se falar em 
séculos, períodos em que, com raríssimos intervalos, a 
pobreza e a miséria se aprofundaram continuamente, 
marcando o histórico modelo econômico então pre-
dominante, segundo o qual, com ou sem crescimento 
do PIB, a riqueza se concentrava cada vez mais em 
prejuízo da maioria da população.

As décadas de 60, 70 e parte da de 80 foram 
certamente as que expressaram com maior profundi-
dade a injustiça dessa desigualdade econômica e so-
cial, cujos reflexos e conseqüências se espalham nas 
grandes mazelas vividas em nossas principais cidades, 
com suas explosivas regiões metropolitanas.

Em outro estudo igualmente atual, desenvolvido 
com metodologia própria pelo Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada – IPEA, ratificam-se integralmente as 
conclusões da Fundação Getulio Vargas, pois nele se 
registra que, naquelas mesmas áreas metropolitanas 
pesquisadas, houve queda acentuada do percentual de 
pobres desde 2003, quando compunham 35% da po-
pulação, para 27,1%, em 2006, e 25,2%, em 2007.

Evidentemente, ainda estamos muito distantes da 
construção do cenário desejável e necessário para se 
considerar o Brasil um país justo para os seus filhos, 
porque prevalece o quadro de imensos problemas, 
injustiças e dificuldades para milhões de brasileiros, 
sobremodo nas regiões mais carentes.

É natural, por exemplo, que a maior oferta de em-
pregos formais, razão principal para o crescimento da 
renda, a diminuição da pobreza e a ascensão social das 
camadas mais pobres, ocorra inicialmente nos centros 
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mais industrializados, para, posteriormente, estender-se 
a todas as regiões. Desse modo, a melhoria das con-
dições de vida não percorre trajetória regionalmente 
uniforme, em razão do que algumas áreas demoram 
um pouco mais para auferir os benefícios dessa po-
sitiva e auspiciosa mudança de tendência a que faço 
referência neste pronunciamento.

Sr. Presidente, o mais importante é que o Brasil, 
mesmo diante das atuais intempéries da economia 
internacional, consegue atravessar o presente perí-
odo mantendo as condições de crescimento do seu 
produto, seja na indústria – com sucessivos recordes 
de produção, seja na agricultura e na pecuária – com 
projeções de colheitas igualmente recordes, seja ain-
da nos segmentos do comércio e de serviços, todos 
com perspectivas bastante favoráveis para os próxi-
mos períodos.

A própria taxa de inflação interna, que, nos ter-
mos da escalada internacional de alta nos preços do 
petróleo, de outras commodities e dos alimentos, che-
gou a experimentar um salto desde o início de 2008, 
dá plenos sinais de arrefecimento, o que faz aumen-
tar as expectativas de retorno aos níveis previstos e 
aceitáveis, em torno da meta estabelecida pelo Banco 
Central do Brasil.

Quero, portanto, registrar o meu entusiasmo ao 
analisar esses indicadores alcançados graças ao em-
penho e à competência da equipe econômica do Go-
verno Lula, à sua disposição e à sua determinação 
de perseguir tais objetivos mediante a aplicação de 
políticas de recuperação dos salários e as de caráter 
eminentemente social.

Também considero dignas de reconhecimen-
to público as classes empresariais e trabalhadoras 
brasileiras que, por absoluta confiança nas decisões 
do Governo, uniram-se em torno de agenda comum, 
com prioridade para a realização de novos empreen-
dimentos, o crescimento econômico e a geração de 
empregos, sem a preocupação com ganhos ilusórios 
do curto prazo, mas com os olhares voltados para o 
futuro, a estabilidade e a sustentabilidade do cresci-
mento econômico.

A SRA. ALICE PORTUGAL (Bloco/PCdoB – 
BA. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, a Bahia e os defensores das 
liberdades democráticas estão de luto pela morte da 
valente advogada Ronilda Noblat, falecida aos 67 anos 
de idade no dia 23 de junho passado, vítima de pro-
blemas respiratórios.

Ronilda Noblat destacou-se durante o período 
do regime militar por aceitar e defender as causas de 
inúmeros presos políticos, escolhendo postar-se ao 
lado daqueles que defendiam a liberdade e, por isso, 

eram vítimas da tortura nos porões da repressão. Aos 
26 anos, começou sua caminhada na defesa de pre-
sos políticos, que somaram mais de 300 ao longo de 
sua vida.

Em sua militância na defesa de seus represen-
tados, Ronilda Noblat foi mais do que uma advogada 
corajosa e determinada. Exerceu também o papel de 
amiga que se dispôs a visitar os torturados para levar-
lhes alento e conforto. Dessas visitas ela tirava força 
para enfrentar juízes fardados dos tribunais militares 
na busca de atenuar penas ou libertar prisioneiros cujo 
crime era a luta contra o arbítrio.

Nascida em Paripiranga, no sertão baiano, Noblat 
foi a primeira advogada brasileira a requerer habeas 
corpus a um preso político após o AI-5. 

A advogada, filha do tenente Rosálio Noblat, que 
participou da caçada a Lampião no sertão baiano, levou 
praticamente toda a sua vida na defesa dos direitos do 
ser humano, ficando conhecida por defender Theodomi-
ro Romeiro dos Santos, primeiro brasileiro sentenciado 
com a pena de morte. Ela conseguiu transformar a pena 
em prisão perpétua em vez da pena de morte. 

Outro caso que ficou famoso na mídia, recen-
temente, foi o do ator Vladmir Brichta, que lutava na 
justiça para ter a guarda se sua filha que ficou sob a 
tutela da avó materna após a morte da mãe. Este caso 
teve repercussão nacional e internacional porque Ro-
nilda Noblat conseguiu acionar os órgãos internacio-
nais, já que Brichta tem 2 nacionalidades: brasileira e 
austríaca. 

Foram acionados a Organização das Nações Uni-
das (ONU) e o UNICEF (Fundo das Nações Unidas para 
a Infância), e assim se fez barulho em torno do caso, o 
que resultou na guarda da criança para o ator. 

Ronilda Maria Lima Noblat, pelo seu destemor em 
defender pessoas perseguidas pela ditadura, foi consi-
derada pelo Presidente da OAB-BA Jaime Guimarães 
a Sobral Pinto de saias, já que os próprios homens 
advogados recusavam este tipo de defesa. 

A alusão ao advogado é porque Heráclito Fon-
toura Sobral Pinto foi um dos militantes dos direitos 
humanos no Rio de Janeiro, que na era de Getulio 
Vargas defendeu políticos e intelectuais perseguidos 
por regimes autoritários, inclusive Luís Carlos Prestes, 
após o levante comunista de 1935. 

Também no mundo sindical Ronilda Noblat deu 
lições de Direito do Trabalho e até hoje se colhem, em 
muitas categorias, a exemplo dos servidores técnico-
administrativos da UFBA, os frutos de seu trabalho.

Ronilda era uma pessoa carinhosa, solidária, en-
volvente, corajosa e extremamente dedicada às causas 
mais nobres. Mãe devotada e mulher avançada para 
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o seu tempo, Ronilda é um exemplo de determinação 
a ser seguido.

Todos os que enfrentaram a tortura, a cadeia, as 
perseguições na luta contra a ditadura têm uma dívida 
com advogados como Ronilda Noblat, que se dispu-
seram a enfrentar um regime de força e todo tipo de 
preconceitos para defender militantes políticos.

Rendo minha homenagem a essa brava mulher, 
exemplo de cidadania e de destemor, que nos deixou 
prematuramente, mas que tem seu nome inscrito na ga-
leria dos heróis do povo que combateram a ditadura.

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados. Os avanços conquistados pela 
educação no Brasil durante o Governo do Presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva são significativos e certamen-
te produzirão efeitos imediatos no ensino superior, no 
segundo grau e na educação básica.

Nenhum governo criou tantas universidades fe-
derais para atender importantes regiões de nosso 
País, tantos centros federais de educação profissional 
e tecnológica e tantas escolas técnicas federais para 
atender parcelas importantes da população. Além dis-
so, inúmeras universidades federais estão se expan-
dindo, criando novas unidades em cidades do interior 
de cada Estado e oferecendo vagas a estudantes que 
jamais teriam condições de freqüentar as caras uni-
versidades privadas.

Contudo, a mais destacada vitória da educação 
no Brasil se deu com a instituição do Fundo Nacional 
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bá-
sica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
– FUNDEB, que, além de significar a redenção da edu-
cação básica no Brasil, definiu, com anos de atraso, 
que a criança pobre não estará condenada a entrar 
na escola para se alfabetizar somente aos 7 anos de 
idade, pois terá direito à pré-escola. 

O FUNDEB definiu ainda que os profissionais da 
educação básica terão direito a um piso salarial pro-
fissional nacional, corrigido anualmente e obrigatório 
para todos os entes federados. 

Ao lado dos Deputados Severiano Alves, Fátima 
Bezerra e Carlos Abicalil, fui uma das responsáveis 
pela inclusão da exigência da criação de lei para es-
tabelecer o piso nacional dos professores no texto da 
PEC que criou o FUNDEB. No âmbito da Comissão 
de Educação e Cultura, debatemos com entidades re-
presentativas dos professores, Prefeitos, Secretários 
Estaduais e educadores de todo o País até chegarmos 
a um texto unificado.

Depois de demorada tramitação, a Lei do Piso 
Salarial foi aprovada pelo Congresso Nacional e san-
cionada pelo Presidente Lula como resultado de amplo 
debate democrático envolvendo a sociedade e princi-

palmente os gestores das 3 esferas de governo, com o 
Parlamento e entidades como a CNTE (Confederação 
Nacional dos Trabalhadores em Educação). 

Nos últimos anos, os professores trabalharam 
intensamente por essa causa, que tem sido bandeira 
de luta há mais de 200 anos. Obviamente, sabemos 
que 950 reais não é o piso ideal, mas é mais do que o 
dobro do salário mínimo e garantirá que não mais ve-
jamos situações dramáticas de professores ganhando 
menos do que 1 salário mínimo em vários Municípios 
brasileiros. A partir daí, teremos a possibilidade de 
cumprir a LDB em novos parâmetros, criando planos 
de carreira, porque em boa parte deste País esses 
planos ainda não foram constituídos.

Porém, eis que agora, depois de 14 meses de 
discussão, alguns Governadores e Secretários de Edu-
cação do País resolvem abrir fogo contra o Piso Salarial 
Profissional Nacional. Esse ataque vem, principalmen-
te, por meio do Conselho Nacional de Secretários de 
Educação (CONSED) e da União Nacional dos Diri-
gentes Municipais de Educação (UNDIME), justamente 
as entidades que desde o início sentaram-se à mesa 
e participaram das negociações para a elaboração 
do projeto de lei enviado pelo Ministério da Educação 
(MEC) ao Congresso Nacional. 

Destacam-se ainda nas críticas ao Piso Salarial 
Profissional Nacional a Governadora Yeda Crusius e 
o Governador José Serra, que alegam que seus Es-
tados pagam valor superior ao novo piso instituído, 
mas acham uma temeridade sua imposição para o 
resto do País.

As tentativas de desconstituir a Lei do Piso in-
dicam clara falta de compromisso com a educação e 
com os profissionais do ensino e precisam ser recha-
çadas com vigor. O Piso Salarial Nacional dos Pro-
fissionais da Educação Básica é uma conquista dos 
cidadãos brasileiros e tem o propósito de assegurar 
remuneração digna aos nossos mestres e melhoria na 
qualidade do ensinº

Na ótica de alguns políticos e gestores públicos 
que se pautam pela cartilha do neoliberalismo, a edu-
cação não é prioridade, muito menos a remuneração 
adequada de seus profissionais. Essa gente encara os 
recursos públicos como propriedade de poucos, des-
tinados a pagar juros e a financiar negócios escusos. 
Para eles, investir dinheiro na melhoria da educação 
ou aplicar na qualificação profissional do professor 
são gastos desnecessários que somente servirão 
para aumentar as despesas públicas e criar um pro-
blema fiscal.

A hora-atividade, destinada ao trabalho extra-sala 
de aula, e que tem sido veementemente rebatida pe-
las opositores do piso, nada mais é do que o momento 
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que o educador tem para pensar, estudar e preparar 
um ensino melhor. Além do caráter pedagógico, a ho-
ra-atividade abrange a saúde do professor, que tem 
ampliado sua jornada de trabalho madrugada aden-
tro e sem remuneração. Ressalte-se que a educação 
é a área de responsabilidade do Estado que recebe 
os piores salários. 

Por estas razões, manifesto meu repúdio às ten-
tativas de inviabilizar a aplicação do Piso Salarial Pro-
fissional Nacional e meu irrestrito apoio às entidades 
educacionais lideradas pela Confederação Nacional 
dos Trabalhadores em Educação que lutam pela ime-
diata aplicação da lei que instituiu esse piso.

A SRA. MANUELA D’ÁVILA (Bloco/PCdoB – RS. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, venho hoje a esta tribuna para de-
bater tema em que muito me debrucei no exercício do 
meu mandato e que é um compromisso de campanha, 
a alteração da lei dos estágios.

O Governo Federal, em 7 de maio do ano passa-
do, apresentou sua proposta, que veio com urgência 
constitucional, tal é o entendimento da necessidade de 
alteração da legislação atual, que data de 1977.

A matéria é complexa, prova disso são as mais 
de 60 emendas apresentadas ao projeto de lei. Tive 
a honra de ser a Relatora na Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público. Com o intuito de 
discutirmos tal tema da maneira mais ampla possível, 
realizamos audiência pública em que procuramos ouvir 
todos os interessados no tema.

Em decorrência das propostas apresentadas 
durante o amplo debate, elaboramos um substitutivo, 
que foi devidamente aprovado nesta Casa, tendo sido 
remetido ao Senado Federal.

Hoje, a matéria retorna a esta Casa, mas sob 
outra denominação. Retorna como um projeto de lei 
apresentado por um Senador. Há de se destacar que 
o substitutivo apresentado e aprovado no Senado é 
praticamente idêntico ao aqui aprovado.

Nossa proposta de atuação legislativa não visa 
discutir autoria, eis que obviamente quem tem preju-
ízo com isso é tão-somente o povo, que tem pressa 
na alteração dessa lei. E um simples passar de olhos 
no projeto que veio do Senado nos impõe a óbvia 
conclusão de que aquela Casa rejeitou a proposta 
aqui apresentada e aprovou outra idêntica para sim-
plesmente contemplar uma suposta anterioridade de 
proposição, mas que na essência divergia da proposta 
de maneira extrema.

Assim, venho com alegria destacar meu empenho 
para aprovar a proposta e ratificar meu empenho para 
aprovar o projeto que veio do Senado. Não viso brigar 
por autoria de projetos, até porque pelo amplo debate 

feito resta a conclusão de que o autor dessa proposta 
e do substitutivo é o povo brasileiro, através dos seus 
representantes que participaram dos debates e audi-
ências públicas e através das centenas de opiniões 
que colhemos ao elaborar o substitutivo.

Era o que tinha a dizer.
O SR. CHICO D’ANGELO (PT – RJ. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, tenho acompanhado a situação dramática vivida 
pelos plantadores de cana em Campos e toda a região 
canavieira do norte fluminense em função do preço da 
cana, que não repõe nem os custos de produção nesta 
safra 2008-2009, com grande prejuízo a todos.

Participei de reunião na Associação Fluminense 
dos Plantadores de Cana e pude constatar o verda-
deiro desespero de todos eles.

A região de Campos é toda composta de minifún-
dios, são 10 mil pequenos produtores que represen-
tam 80% de toda a lavoura, uma espécie de reforma 
agrária feita ao longo do tempo com a divisão de terra 
entre herdeiros das grandes propriedades do século 
passado.

Em audiência com o Ministro da Agricultura, Rei-
nhold Stephanes, no dia 19 de julho último, juntamen-
te com a Associação Fluminense dos Plantadores de 
Cana, relatamos esse quadro dramático e tivemos a 
concordância do Ministro da necessidade de medidas 
emergenciais para implantação de políticas que rever-
tam esse cenário.

Sabemos da preocupação do Ministro da Agricul-
tura e do empenho do Governo Lula em reverter essa 
situação à luz do sentimento e das ações de justiça 
social que têm sido a tônica do nosso Governº

O SR. PAULO ABI-ACKEL (PSDB – MG. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, o Ministro da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, Reinhold Stephanes, propôs ao Presi-
dente da República a revogação do Decreto nº 4.998, 
visando retirar da esfera de competência daquele Mi-
nistério o registro genealógico de cães e gatos. 

Ele reconhece que o Governo não tem capaci-
dade operacional, pessoal qualificado e verbas para 
assumir tal responsabilidade, e alega existir outras 
prioridades como a inspeção da identificação de ani-
mais para o agronegócio.

As mesmas alegações são compartilhadas pelo 
especialista da Divisão de Brucelose e Tuberculose da-
quele Ministério, José Ricardo Lobo, que, em reposta 
a um criador de cães do Distrito Federal, reconheceu 
a não existência de programas sanitários para animais 
de companhia naquele órgão. 

Segundo ele, o programa de Erradicação da Bru-
celose e da Tuberculose no Ministério de Agricultura, 
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Pecuária e Abastecimento está voltado unicamente 
para bovinos e bufalinos, o que, convenhamos, faz 
todo o sentido.

Acontece que, enquanto o citado decreto não é 
revogado, uma entidade cinófila, detentora de portaria 
com o MAPA, vem tentando impedir, na Justiça, que 
outros associações congêneres realizem exposições 
e registrem cães, em clara afronta aos incisos XVI a 
XIX do art. 5º da Constituição Federal, incisos XVI a 
XIX, que, em resumo, garante a plena liberdade de as-
sociação para fins lícitos e veda qualquer intervenção 
estatal no seu funcionamento. 

Com base no Decreto nº 4.998, foram assinadas 
2 portarias concedendo o registro de cães pastores 
alemães à Sociedade Brasileira de Cães Pastores 
Alemães e de todas as demais raças à Confederação 
Brasileira de Cinofilia, esta última a única entidade re-
conhecida no País pela Federação Cinológica Interna-
cional, com sede na Bélgica. 

Para exemplificar o desgaste desnecessário da 
imagem daquele Ministério, permito-me transcrever 
nota publicada no jornal O Globo, de 30 de julho de 
2008, nos seguintes termos: 

“Pedigree Ministerial 
Se você não sabe por que paga tantos 

impostos, é porque o governo tem encargos 
que muita gente nem imagina. 

Uma das atividades “importantes” do Mi-
nistério da Agricultura é fiscalizar a emissão 
de pedigrees de cães. Isso mesmo, o governo 
teria chegado ao ponto de avisar à Federação 
Cinológica Internacional que já escolheu a ins-
tituição que pode emitir pedigrees de pastor 
alemão, independentemente de a própria Fe-
deração aceitar ou não. Ao invés de estarem 
no campo para garantir a qualidade da carne 
exportada, fiscais e também o Judiciário estão 
agora ocupados num autêntico dogfight.” 

Ou o seguinte desabafo, em um site especializa-
do, de um pecuarista do Centro-Oeste, que também 
é criador de cães: 

“Na qualidade de produtor rural, venho 
demonstrar minha total insatisfação quanto às 
atitudes do Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento.

Em nosso Estado assistimos diariamen-
te às trapalhadas daquele Ministério, quanto 
à rastreabilidade dos bovinos. São normas e 
normas com o intuito de inflacionar os custos 
dos produtores. 

Recentemente transferi cerca de 1000 
animais rastreados no sistema ERAS para uma 

propriedade arrendada em meados de abril 
passado. Ao informar a certificadora, fui noti-
ficado que não poderia ter feito a transferência 
sem que eu providenciasse primeiramente o 
cadastro da nova propriedade, (cadastro este 
bloqueado pelo Ministério para novas proprie-
dades temporariamente), tornando assim, nulo 
todo o trabalho desenvolvido anteriormente, 
como se o produtor pudesse guardar os bois 
na prateleira do armário. 

Se isto acontece com o gado, produto de 
exportação, comercializado em todas as formas 
financeiras, imagine o que está acontecendo 
com os pobres pastores alemães.” 

Ou, ainda, a matéria abaixo, publicada na página 
16, coluna de Denize Bacoccina, revista ISTOÉ Dinhei-
ro, edição de 9 de julho: 

“PEDIGREE/Briga Canina: 
A Federação Cinológica Internacional 

está uma fera com o Ministro da Agricultura 
Reinhold Stephanes. O motivo: ele escolheu 
uma instituição para emitir o pedigree de pas-
tor alemão sem consultar aquela entidade. Os 
exaltados reclamam que o governo deveria es-
tar mais preocupado com a qualidade da carne 
e deixar a entidade cuidar dos pedigrees.”

O que pretendemos levantar com a exposição 
desses fatos não é apenas a competência do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento de emitir ou 
não o registro genealógico de cães e gatos, mas a falha 
em um sistema público, que deveria, sim, estar pelo 
menos viabilizando, através de órgãos competentes, 
programas sanitários para animais domésticos. 

A imprensa não cansa de publicar tragédias cau-
sadas por cães domésticos que atacam pessoas cau-
sando danos físicos irreversíveis ou até mesmo a 
morte. 

Pensando nisso, estamos encampando a idéia 
já expressa pelo ilustre Deputado José Carlos Vieira 
(DEM – SC) e também propondo a realização de uma 
audiência pública para debater os inúmeros projetos 
de lei em tramitação nesta Casa, que tratam de cães 
perigosos, controle de natalidade, posse responsável, 
registros e outros assuntos correlatos, e, em especial, 
a quem interessa manter o registro de cães e gatos no 
Ministério da Agricultura, se o próprio titular da Pasta 
deseja o contrário. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Apre-

sentação de proposições.
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V – ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DE-
PUTADOS: 

RORAIMA

Angela Portela PT 
Edio Lopes PMDB PmdbPtc
Francisco Rodrigues DEM 
Marcio Junqueira DEM 
Maria Helena PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Neudo Campos PP 
Total de Roraima: 6

AMAPÁ

Davi Alcolumbre DEM 
Evandro Milhomen PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Janete Capiberibe PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Jurandil Juarez PMDB PmdbPtc
Lucenira Pimentel PR 
Sebastião Bala Rocha PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Amapá: 6

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB PmdbPtc
Beto Faro PT 
Elcione Barbalho PMDB PmdbPtc
Gerson Peres PP 
Giovanni Queiroz PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Jader Barbalho PMDB PmdbPtc
Lira Maia DEM 
Lúcio Vale PR 
Paulo Rocha PT 
Vic Pires Franco DEM 
Zé Geraldo PT 
Zenaldo Coutinho PSDB 
Zequinha Marinho PMDB PmdbPtc
Total de Pará: 13

AMAZONAS

Átila Lins PMDB PmdbPtc
Francisco Praciano PT 
Marcelo Serafim PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Rebecca Garcia PP 
Silas Câmara PSC 
Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Amazonas: 6

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 
Nilson Mourão PT 
Total de Acre: 4

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB 
João Oliveira DEM 
Laurez Moreira PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Moises Avelino PMDB PmdbPtc
Osvaldo Reis PMDB PmdbPtc
Vicentinho Alves PR 
Total de Tocantins: 6

MARANHÃO

Carlos Brandão PSDB 
Cleber Verde PRB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Davi Alves Silva Júnior PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Domingos Dutra PT 
Julião Amin PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Pedro Fernandes PTB 
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
Arnon Bezerra PTB 
Chico Lopes PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Ciro Gomes PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Eugênio Rabelo PP 
Flávio Bezerra PMDB PmdbPtc
Gorete Pereira PR 
José Airton Cirilo PT 
José Guimarães PT 
José Linhares PP 
Leo Alcântara PR 
Marcelo Teixeira PR 
Mauro Benevides PMDB PmdbPtc
Pastor Pedro Ribeiro PMDB PmdbPtc
Paulo Henrique Lustosa PMDB PmdbPtc
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Vicente Arruda PR 
Zé Gerardo PMDB PmdbPtc
Total de Ceará: 18
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PIAUÍ

Átila Lira PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Ciro Nogueira PP 
Júlio Cesar DEM 
Marcelo Castro PMDB PmdbPtc
Nazareno Fonteles PT 
Osmar Júnior PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Piauí: 6

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado DEM 
Felipe Maia DEM 
Henrique Eduardo Alves PMDB PmdbPtc
Sandra Rosado PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Rio Grande do Norte: 4

PARAÍBA

Armando Abílio PTB 
Efraim Filho DEM 
Luiz Couto PT 
Manoel Junior PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
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: 9

PERNAMBUCO

Ana Arraes PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
André de Paula DEM 
Armando Monteiro PTB 
Bruno Araújo PSDB 
Carlos Eduardo Cadoca PSC 
Edgar Moury PMDB PmdbPtc
Fernando Coelho Filho PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Fernando Ferro PT 
Inocêncio Oliveira PR 
José Chaves PTB 
José Mendonça Bezerra DEM 
Maurício Rands PT 
Paulo Rubem Santiago PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Pedro Eugênio PT 
Raul Henry PMDB PmdbPtc
Roberto Magalhães DEM 
Silvio Costa PMN PsbPdtPCdoBPmnPrb
Wolney Queiroz PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Pernambuco: 18

ALAGOAS

Benedito de Lira PP 
Carlos Alberto Canuto PMDB PmdbPtc
Francisco Tenorio PMN PsbPdtPCdoBPmnPrb

Givaldo Carimbão PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Joaquim Beltrão PMDB PmdbPtc
Maurício Quintella Lessa PR 
Total de Alagoas: 6

SERGIPE

Eduardo Amorim PSC 
Iran Barbosa PT 
Jackson Barreto PMDB PmdbPtc
José Carlos Machado DEM 
Laercio Oliveira PSDB 
Pedro Valadares 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 
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 
Jutahy Junior PSDB 
Lídice da Mata PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Luiz Alberto PT 
Luiz Bassuma PT 
Marcelo Guimarães Filho PMDB PmdbPtc
Márcio Marinho PR 
Marcos Medrado PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Mário Negromonte PP 
Maurício Trindade PR 
Paulo Magalhães DEM 
Roberto Britto PP 
Sérgio Barradas Carneiro PT 
Sérgio Brito PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Tonha Magalhães PR 
Uldurico Pinto PMN PsbPdtPCdoBPmnPrb
Veloso PMDB PmdbPtc
Walter Pinheiro PT 
Zezéu Ribeiro PT 
Total de Bahia: 36
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MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Aelton Freitas PR 
Alexandre Silveira PPS 
Antônio Andrade PMDB PmdbPtc
Aracely de Paula PR 
Bilac Pinto PR 
Bonifácio de Andrada PSDB 
Carlos Melles DEM 
Carlos Willian PTC PmdbPtc
Ciro Pedrosa PV 
Edmar Moreira DEM 
Eduardo Barbosa PSDB 
Elismar Prado PT 
Fernando Diniz PMDB PmdbPtc
George Hilton PP 
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 
Lincoln Portela PR 
Luiz Fernando Faria PP 
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Marcos Montes DEM 
Maria do Carmo Lara PT 
Maria Lúcia Cardoso PMDB PmdbPtc
Mário de Oliveira PSC 
Mário Heringer PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Miguel Corrêa PT 
Miguel Martini PHS 
Narcio Rodrigues PSDB 
Odair Cunha PT 
Paulo Abi-Ackel PSDB 
Paulo Piau PMDB PmdbPtc
Rafael Guerra PSDB 
Reginaldo Lopes PT 
Virgílio Guimarães PT 
Vitor Penido DEM 
Total de Minas Gerais: 44

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
Sueli Vidigal PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Espírito Santo: 8

RIO DE JANEIRO

Andreia Zito PSDB 
Antonio Carlos Biscaia PT 
Ayrton Xerez 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
Filipe Pereira PSC 
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 
Pastor Manoel Ferreira PTB 
Rogerio Lisboa DEM 
Silvio Lopes PSDB 
Simão Sessim PP 
Solange Almeida PMDB PmdbPtc
Suely PR 
Vinicius Carvalho PTdoB 
Total de Rio de Janeiro: 38

SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Antonio Bulhões PMDB PmdbPtc
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Antonio Carlos Pannunzio PSDB 
Antonio Palocci PT 
Arlindo Chinaglia PT 
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Arnaldo Faria de Sá PTB 
Arnaldo Jardim PPS 
Arnaldo Madeira PSDB 
Beto Mansur PP 
Cândido Vaccarezza PT 
Carlos Zarattini PT 
Celso Russomanno PP 
Cláudio Magrão PPS 
Devanir Ribeiro PT 
Dr. Nechar PV 
Dr. Pinotti DEM 
Dr. Talmir PV 
Dr. Ubiali PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Duarte Nogueira PSDB 
Emanuel Fernandes PSDB 
Fernando Chucre PSDB 
Francisco Rossi PMDB PmdbPtc
Frank Aguiar PTB 
Guilherme Campos DEM 
Ivan Valente PSOL 
Janete Rocha Pietá PT 
Jefferson Campos PTB 
Jilmar Tatto PT 
João Dado PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
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 
Luiza Erundina PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Milton Monti PR 
Nelson Marquezelli PTB 
Paulo Pereira da Silva PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Paulo Renato Souza PSDB 
Paulo Teixeira PT 
Regis de Oliveira PSC 
Renato Amary PSDB 
Ricardo Tripoli PSDB 
Roberto Santiago PV 
Silvinho Peccioli DEM 
Silvio Torres PSDB 
Valdemar Costa Neto PR 
Vanderlei Macris PSDB 
Walter Ihoshi DEM 
William Woo PSDB 
Total de São Paulo: 55

MATO GROSSO

Carlos Bezerra PMDB PmdbPtc

Eduardo Moura PPS 
Eliene Lima PP 
Thelma de Oliveira PSDB 
Valtenir Pereira PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Mato Grosso: 5

DISTRITO FEDERAL

Jofran Frejat PR 
Laerte Bessa PMDB PmdbPtc
Osório Adriano DEM 
Ricardo Quirino PR 
Rodrigo Rollemberg PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Tadeu Filippelli PMDB PmdbPtc
Total de Distrito Federal: 6

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB 
Chico Abreu PR 
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 
Tatico PTB 
Total de Goiás: 15

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 
Waldemir Moka PMDB PmdbPtc
Waldir Neves PSDB 
Total de Mato Grosso do Sul: 8

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM 
Affonso Camargo PSDB 
Alceni Guerra DEM 
Alex Canziani PTB 
Andre Vargas PT 
Angelo Vanhoni PT 
Assis do Couto PT 
Barbosa Neto PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Cezar Silvestri PPS 
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Chico da Princesa PR 
Dilceu Sperafico PP 
Eduardo Sciarra DEM 
Giacobo PR 
Gustavo Fruet PSDB 
Hermes Parcianello PMDB PmdbPtc
Luiz Carlos Hauly PSDB 
Luiz Carlos Setim DEM 
Marcelo Almeida PMDB PmdbPtc
Max Rosenmann PMDB PmdbPtc
Moacir Micheletto PMDB PmdbPtc
Nelson Meurer PP 
Odílio Balbinotti PMDB PmdbPtc
Ratinho Junior PSC 
Ricardo Barros PP 
Rodrigo Rocha Loures PMDB PmdbPtc
Total de Paraná: 25

SANTA CATARINA

Angela Amin PP 
Carlito Merss PT 
Celso Maldaner PMDB PmdbPtc
Décio Lima PT 
Edinho Bez PMDB PmdbPtc
Gervásio Silva PSDB 
João Matos PMDB PmdbPtc
João Pizzolatti PP 
Nelson Goetten PR 
Paulo Bornhausen DEM 
Valdir Colatto PMDB PmdbPtc
Vignatti PT 
Zonta PP 
Total de Santa Catarina: 13

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT 
Beto Albuquerque PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
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 
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 
Paulo Pimenta PT 
Paulo Roberto PTB 

Pepe Vargas PT 
Pompeo de Mattos PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Professor Ruy Pauletti PSDB 
Renato Molling PP 
Tarcísio Zimmermann PT 
Vieira da Cunha PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Vilson Covatti PP 
Total de Rio Grande do Sul: 25

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – A lista 
de presença registra o comparecimento de 406 Senho-
ras Deputadas e Senhores Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Vamos 
iniciar a Ordem do Dia com a votação de 7 requerimen-
tos de urgência. Todos eles, como há acordo, serão 
votados simbolicamente.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Passa-
se à apreciação da matéria que está sobre a mesa e 
da constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Sobre 
a mesa requerimento no seguinte teor:

“Sr. Presidente, requeiro, nos termos do 
art. 155 do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados, regime de urgência para tramitação 
do Projeto de Lei nº 284, de 2007, de autoria do 
Superior Tribunal de Justiça, que ‘dispõe sobre 
a composição e a competência do Conselho 
da Justiça Federal e dá outras providências’, o 
qual revoga a Lei nº 8.472, de 1992, que dispõe 
sobre o Conselho da Justiça Federal.

Sala das Sessões, 20 de novembro 
de 2007. – Luiz Sérgio, Líder do PT; Miro 
Teixeira, Vice-Líder do Bloco Parlamentar 
PSB,PDT,PCdoB,PMN,PRB; Índio da Cos-
ta, Vice-Líder do DEM; Jovair Arantes, Lí-
der do PTB; Leornado Vilela, Vice-Líder do 
PSDB; Mário Negromonte, Líder do PP; San-
dro Mabel, PR/GO; Fernando Coruja, Líder 
do PPS; Sarney Filho, Líder do PV; Márcio 
França, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PSB 
– PDT,PCdoB,PMN,PRB; Chico Alencar, Líder 
do PSOL; José Múcio Monteiro, Líder do Go-
verno; Waldir Neves,Vice-Líder da Minoria.”

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Em 
votação o requerimento. (Pausa.)

O SR. ARNALDO MADEIRA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Parlamentares, não vou conturbar o acordo dos 
Líderes, mas não posso deixar de fazer um registro.
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Criou-se nesta Casa a figura do consenso e a bus-
ca permanente por votar projetos com os quais todos 
estejam de acordo ou aos quais não haja nenhum tipo 
de restrição. Foi dessa forma que, das matérias votadas 
no primeiro semestre, nós chegamos ao total de 128 leis 
sancionadas neste anº Estamos indo para o mesmo ca-
minho: projetos foram examinados pelas Lideranças dos 
partidos e deles estamos tendo conhecimento agora. 

Eu acho que esse não é bom procedimento. Creio 
que a estratégia de ficarmos aqui apenas buscando con-
senso, sem discutir o conteúdo de matérias, leva a uma 
produção legislativa que ora acaba atingindo Estados – 
nós percebemos isso no âmbito da educação, diante das 
reclamações dos Governadores –, ora acaba atingindo 
Municípios, ora acaba atingindo segmentos da sociedade 
que são apanhados de surpresa nesse tipo de votação.

Eu acho que esse procedimento leva à mediocri-
zação do trabalho legislativo.

Então, tudo bem, os Líderes aprovaram, estamos 
todos de acordo, vamos votar. Mas não com o meu 
voto. Quero deixar registrada minha posição e minha 
preocupação com esse caminho, que, em função dos 
interesses nacionais, visa à quantidade e não à qua-
lidade da votação.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Feito 
o registro.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Em 
votação o requerimento. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Os 
Srs. Deputados que forem a favor permaneçam como 
se encontram. (Pausa.)

APROVADO. 
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Sobre 

a mesa requerimento no seguinte teor:

“Sr. Presidente, nos termos do art. 155 
do Regimento Interno, requeremos regime de 
urgência, urgentíssima, na apreciação do Pro-
jeto de Lei nº 2.513/2007, que ‘cria o Programa 
Empresa Cidadã, destinado à prorrogação da 
licença-maternidade, mediante concessão de 
incentivo fiscal’.

Sala das Sessões,  de dezembro de 2007. 
– Luciano Castro, Líder do PR; Nelson Mar-
quezelli, PTB/SP; Hugo Leal, Vice-Líder do 
Bloco Parlamentar PMDB,PSC,PTC; Simão 
Sessim, Vice-Líder do PP ; Luiz Sérgio, Lí-
der do PT.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Em 
votação o requerimento.

O SR. GERSON PERES – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. GERSON PERES (PP – PA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, esse projeto 
aumenta a carga de despesa a terceiros. Infelizmente, 
não tive a oportunidade de manifestar-me nas Comis-
sões, porque foi num período em que estava operado, 
mas ele cheira a uma ponta de inconstitucionalidade. 
Por quê? Porque vai obrigar o empregador a aumen-
tar... Nós aumentamos a licença da empregada, da 
mulher que vai ter nenê. Por 60 dias.

Não se esclarece – embora tenham me orientado, 
porque eu cheguei agora e peguei a pauta – que quem 
vai pagar é o empregador. Imaginem o empregador sen-
do obrigado a pagar à empregada parturiente. Isso é 
um processo de intervenção muito grave no orçamento 
das empresas, é até um projeto anti-social.

A urgência que se quer dar é um atentado a nós 
não podermos discutir aqui mais amplamente a neces-
sidade de reduzir isso. Já se pagam 30 meses, mas 
agora se tem que dar um aumento salarial por tabela 
para a mulher parturiente, mais 30 dias. 

Esses salvadores da pátria vão sacrificar o marido. 
Os que estiverem empregados vão para a rua quando 
a mulher aparecer grávida.

Como é que esses Líderes decidem isso na reu-
nião e mandam para cá em regime de urgência? Não 
há nem quorum aqui para votar. Nós vamos votar pelo 
painel. São os fantasmas votando em matéria que não 
conhecemos direito. Os acordos são respeitados, Sr. 
Presidente, mas não superam, não suplantam as normas 
regimentais. Nós deveríamos ter recebido antes os avul-
sos, para podermos tomar conhecimento de uma matéria 
que vai ser votada rapidamente, sem discussão. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Ilustre 
Deputado Gerson Peres, nós só queríamos alertar que 
ainda estamos na fase de votação do requerimento, 
não estamos discutindo o mérito da matéria.

O SR. GERSON PERES – Eu voto contra. Mas 
não adianta eu votar contra que V.Exa. vai dizer: está 
aprovado. Sem número para votar. Não se pode nem 
pedir verificação. Não há número para votar, mas va-
mos votar. Não quero atrapalhar, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Eu 
entendi.

O SR. GERSON PERES – Quero alertar que nós 
estamos desmoralizando a nossa Casa.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – É opor-
tuno o alerta. Na discussão do mérito, naturalmente, 
V.Exa. vai poder posicionar-se.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Em 
votação o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Aque-
les que forem a favor permaneçam como se encon-
tram. (Pausa.)
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O SR. GERSON PERES – Eu sou contra a ur-
gência.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – APRO-
VADO.

O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ur-
gência constitucional sempre foi o padrão da Casa, 
só é votada simbolicamente se está todo o mundo de 
acordo. Se tem um Deputado que quer fazer votação 
nominal, a Presidência é obrigada a fazer a votação. 
Senão nós vamos...

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Sem 
sombra de dúvida, ilustre Deputado Arnaldo Madeira. 
A única questão é que o Deputado Gerson Peres não 
contestou a votação. S.Exa. fez um alerta do posicio-
namento. Não questionou o procedimento.

O SR. ARNALDO MADEIRA – S.Exa. falou que 
vota “não”. Se não tem votação, o voto é simbólico, 
como é que pode votar “não”?

O SR. GERSON PERES – Eu votei “não”. Se eu 
contestei a votação, eu posso... 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Mas 
S.Exa. concordou que a votação fosse simbólica, com 
o voto contrário.

O SR. GERSON PERES – Quem disse que é 
simbólico? É nominal.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Está 
aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Sobre 
a mesa requerimento de urgência no seguinte teor:

“Sr. Presidente, requeremos, nos termos 
do art. 155 do Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados, urgência para apreciação do 
Projeto de Lei nº 4.622, de 2004, que ‘altera 
a Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, 
para fixação do conceito da modalidade ope-
racional das cooperativas de trabalho.

Sala das Sessões, 22 de abril de 2008. 
– Tarcísio Zimmermann PT/RS; Zonta, PP/
SC; Henrique Eduardo Alves, Líder do Blo-
co Parlamentar PMDB,PSC,PTC; Maurício 
Rands, Líder do PT; Vieira da Cunha, Vice-
Lider do Bloco Parlamentar PSB,PDT,PCdoB 
– PMN,PHS – PRB; Professor Ruy Paletti, 
Vice-Líder do PSDB; Onyx Lorenzoni, DEM/
RS; Vilson Covatti, Vice-Líder do PP; Lincoln 
Portela, Vice-Líder do PR; Jovair Arantes, Lí-
der do PTB; Fernando Coruja, Líder do PPS; 
Roberto Santiago, Líder em exercício do PV; 
Luciana Genro, Líder do PSOL; Miguel Mar-
tini, Representante do PHS; Zenaldo Couti-
nho, Líder da Minoria; Henrique Fontana, 
Líder do Governo”

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Em 
votação o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Os 
Srs. Deputados que forem a favor permaneçam como 
se encontram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Sobre 

a mesa requerimento no seguinte teor:

“Sr. Presidente, requeremos, nos termos 
do art. 155 do Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados, urgência para apreciação do 
Projeto de Lei nº 3.721, de 2008, que ‘dispõe 
sobre a prestação de auxílio financeiro pela 
União aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios, no exercício de 2008, com o obje-
tivo de fomentar as exportações do País.

Sala das Sessões, 12 de agosto de 2008. – 
José Aníbal, Líder do PSDB; Henrique Fontana, 
Vice-Líder do Governo; Maurício Rands, Líder do 
PT; Daniel Almeida, Vice-Líder do Bloco Parla-
mentar PSB – PDT – PCdoB – PMN, PAN, PHS 
– PRB; Lúcio Vale, Vice-Líder do PR; Vieira da 
Cunha, Vice-Líder do Bloco Parlamentar, PSB – 
PDT,PCdoB,PMN,PRB,PR; Edson Duarte, Vice-Lí-
der do PV; José Carlos Aleluia, Vice-Líder do DEM; 
Manoel Júnior, Vice-Líder do Bloco Parlamentar 
PSB,PDT,PCdoB,PMN,PRB,PR; Tadeu Filippelli, 
Vice-Líder do Bloco Parlamentar PMDB,PTC; Mário 
Negromonete, Líder do PP; Jovair Arantes, Líder 
do PTB; Moreira Mendes, Vice-Líder do PPS; Vi-
nícius Carvalho, Representante do PTdoB; Edu-
ardo Amorim, Vice-Líder do PSC.”

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Em 
votação ao requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Os 
Srs. Deputados que forem a favor permaneçam como 
se encontram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Sobre 

a mesa o Requerimento nº 3.076/2008, do Sr. Deputa-
do José Carlos Aleluia, no seguinte teor:

“Sr. Presidente, requeremos a V.Exa., nos 
termos do art. 155 do RICD, urgência na apre-
ciação do Projeto de Lei nº 931, de 2007, apre-
sentado pelo Sr. Mauro Nazif, que ‘acrescenta 
parágrafo ao art. 1º do Decreto-Lei nº 201, de 
27 de fevereiro de 1967, para definir crimes de 
responsabilidade de Secretários Municipais.

Sala das Sessões, 13 de agosto de 2008. 
– José Carlos Aleluia, Vice-Líder do DEM; 
Maurício Rands, Líder do PT; Antonio Car-
los Magalhães Neto, Líder do DEM; Jovair 
Arantes, Líder do PTB; Edson Duarte, Vice-
Líder do PV; José Aníbal, Líder do PSDB; Ro-
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drigo Rollemberg, Vice-Líder do Bloco Parla-
mentar PSB,PDT,PCdoB,PMN,PRB,PR; Vieira 
da Cunha, Vice-Líder do Bloco Parlamentar 
PSB,PDT,PCdoB,PMN,PRB,PR; Tadeu Filippelli, 
Vice-Líder do Bloco Parlamentar PMDB,PTC; Má-
rio Negromonte, Líder do PP.” 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Em 
votação.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Os 
Srs. Deputados que forem a favor permaneçam como 
se encontram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Sobre 

a mesa requerimento de urgência no seguinte teor:

“Sr. Presidente, requeremos, nos termos 
do art. 155 do Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados, urgência para apreciação do 
Projeto de Lei nº 370, de 2007, que ‘dispõe 
sobre crime de extermínio de seres humanos, 
e dá outras providências.

Sala das Sessões, 13 de agosto de 
2008. – Maurício Rands, Líder do PT; Tadeu 
Filippelli, Vice-Líder do Bloco Parlamentar 
PMDB,PTC; José Aníbal, Líder do PSDB; 
Antonio Carlos Magalhães Neto, Líder do 
DEM; Jovair Arantes, Líder do PTB; Edson 
Duarte, Vice-Líder do PV; Luciana Genro, 
Líder do PSOL; Henrique Fontana, Líder do 
Governo; Hugo Leal, Líder do PSC.” 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Em 
votação.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Aque-
les que forem a favor permaneçam como se encon-
tram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – So-

bre a mesa o Requerimento nº 3.079, de 2008, no 
seguinte teor:

“Sr. Presidente, requeremos, nos termos 
do art. 155 do Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados, urgência para apreciação do 
Projeto de Lei Complementar nº 144, de 2007, 
apensado ao Projeto de Lei Complementar nº 
65, de 2007, que definem o local onde será 
devido o ISS nas prestações de seguros e 
leasing.

Sala das Sessões, 13 de agosto de 2008. 
– Luciana Genro, Líder do PSOL; Maurício 
Rands, Líder do PT; Emanuel Fernandes, Vi-
ce-Líder do PSDB; Arnaldo Jardim, Líder em 
exercício do PPS; Tadeu Filippelli, Vice-Líder 
do Bloco Parlamentar PMDB,PTC; Roberto 

Santiago, Vice-Líder do PV; José Carlos Ale-
luia, Vice-Líder do DEM; Vilson Covatti, Vice-
Líder do PP; Dr. Ubiali, Vice-Líder do Bloco Par-
lamentar PSB,PDT,PCdoB,PMN,PRB,PR.”

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Há um 
requerimento de retirada de pauta no seguinte teor:

“Requeiro a V.Exa., nos termos do inciso 
VI do art. 117, combinado com item 1, alínea 
b, inciso II, do art. 101 do Regimento Interno, 
a retirada de pauta do item VII da matéria so-
bre a mesa.

Sala das Sessões,  de  de 2008. – Du-
arte Nogueira, Vice-Líder do PSDB.”

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Para 
encaminhar, concedo a palavra à Líder do PSOL – De-
putada Luciana Genro.

A SRA. LUCIANA GENRO (PSOL – RS. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, na verdade, gostaria 
de questionar, porque fizemos um acordo na reunião 
de Líderes para que a urgência para o Projeto de Lei 
Complementar nº 144, de minha autoria, fosse votada 
hoje, a fim de que pudéssemos votar o projeto.

Ele está apensado a outro, mas o acordo é para 
que votemos o 144. Então, quero apelar ao Líder do 
PSDB para que cumpra o acordo feito na reunião 
de Líderes, porque, se não houver cumprimento dos 
acordos, o PSOL também vai tirar o acordo para votar 
vários projetos que são de interesse do PSDB. Nós 
não obstruímos a votação de nenhum projeto, fizemos 
acordo para votação de todos aqueles do interesse 
do PSDB – de interesse do Governo, de interesse de 
todos os partidos. 

Os projetos que apresentamos inicialmente fo-
ram todos rejeitados por algum Líder. Em uma última 
tentativa, apresentamos o 144, que foi aceito por to-
dos os Líderes. Se houver quebra de acordo de Líde-
res, também vamos quebrar o acordo e vamos pedir a 
obstrução das votações que foram acordadas, porque 
tínhamos também o direito, na reunião de Líderes, de 
vetar a votação de vários projetos, mas não exercemos 
esse direito em respeito a todas as bancadas. Se não 
formos respeitados no acordo, também não vamos res-
peitar os demais e vamos ter que vetar projetos que 
sejam de interesse do PSDB – que está quebrando o 
acordo conosco,

Então, quero fazer apelo à Liderança do PSDB 
para que cumpra o acordo.

O SR. TADEU FILIPPELLI – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. TADEU FILIPPELLI (Bloco/PMDB – DF. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
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gostaria de esclarecer alguns aspectos tratados hoje 
na reunião de Líderes. E não somente hoje. Os acor-
dos de hoje resultam de uma série de reuniões, de 
um profundo debate, de conhecimento antecipado de 
todas as matérias que foram tratadas e da liberdade 
de todos os partidos, tanto da base do Governo quan-
to de oposição, com relação às matérias que seriam 
debatidas e votadas. 

Portanto, esse foi o motivo de uma sessão de 
consenso.

A Deputada Luciana Genro, Líder do PSOL – tem 
razão ao colocar esse fato. Por quê? Após a defesa 
dessa matéria pela Líder nas reuniões anteriores, hoje 
foi removido qualquer obstáculo referente ao PL 177, 
para que fosse votado na forma de entendimento. 

Manifesto, sim, estranheza com relação à quebra 
de determinados acordos que foram costurados, volto a 
insistir, não na reunião de hoje, mas como fruto de uma 
série de outras reuniões, com conhecimento antecipado 
e participação de Líderes de todos os partidos.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Ape-

lo à Liderança do PSDB para que, dentro do acordo, 
possamos votar a urgência, deixando o mérito da 
matéria para ser negociado posteriormente. Para que 
não deixemos de cumprir o acordo que foi feito pela 
manhã e que está permitindo a votação de matérias 
tão importantes na tarde de hoje.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Para 
encaminhar, concedo a palavra ao ilustre Deputado 
Duarte Nogueira.

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB – SP. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamen-
tares, ontem, como Vice-Líder da bancada, acompanhei 
o andamento e a evolução das tratativas que nos levaram 
a realizar o acordo que nos permitiu a abertura de janela 
em nossa Ordem do Dia, que culminou com a aprova-
ção das medidas provisórias e dos projetos de urgência 
constitucional que trancavam a nossa pauta, para que 
produzíssemos esse acordo que está em andamento, 
com o acolhimento de sugestões de projetos de várias 
bancadas, para produzirmos uma agenda positiva.

No entanto, orientou-me, instantes atrás, o Líder 
José Aníbal, que participou diretamente da escolha des-
ses projetos. Ao avaliar melhor o Projeto 144, de que 
estamos solicitando a retirada, a Liderança do PSDB 
não se coloca neste instante contrariamente, mas pede 
um tempo maior para que possamos estudar melhor 
a matéria, para podermos deliberar.

Estou cumprindo, Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Parlamentares, uma missão da Liderança. Tendo em 
vista que fui orientado pelo Líder, cabe-me fazer esses 
esclarecimentos. Salvo qualquer outra reorientação por 

parte da Liderança da nossa bancada, vamos defender 
a retirada da matéria.

O SR. TADEU FILIPPELLI – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Pois 

não, Líder.
O SR. TADEU FILIPPELLI (Bloco/PMDB – DF. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
gostaria de manifestar o meu entendimento das obser-
vações feitas pelo Deputado que responde no momento 
pela Liderança do PSDB – mas quero dizer que a pau-
ta de hoje foi tirada em conjunto. Portanto, a exclusão 
de uma matéria quebra o acordo como um todo. Foi o 
que aconteceu dias atrás com a minha pessoa, quan-
do representava a Liderança do PMDB na votação da 
432 e me curvei a acordos firmados.

Num acordo global, envolvendo todas as maté-
rias, a exclusão de qualquer item representa quebra 
do acordo.

Portanto, o PMDB não concorda com a condu-
ção desse assunto.

O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nesta 
Casa, habitualmente, são feitos acordos de Líderes, que 
são normalmente respeitados. Mas há que se respeitar, 
também, o mandato de cada um dos Deputados. Não po-
demos pensar que os Líderes acordam e o Plenário diz 
amém. Há Deputados aqui que representam segmentos da 
sociedade e que se podem manifestar. Isso é legítimo.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Eu 
quero dizer ao Plenário que recebemos um roteiro do 
acordo feito pela manhã para nossos procedimentos 
na tarde de hoje.

A minha proposta – e gostaria que o PSDB – 
que propõe essa retirada de pauta, considerasse essa 
possibilidade – é que votemos a urgência e deixemos 
o mérito das matérias sobre as quais existe questio-
namento para ser discutido posteriormente. É o caso 
da matéria levantada pelo Deputado Gerson Peres e 
desta matéria questionada pelo PSDB. Votaríamos a 
urgência, o que, exatamente como disse o Deputado 
Tadeu Filippelli, foi combinado no acordo de Líderes, 
pela manhã. No momento em que rompermos o acordo, 
vamos, naturalmente, impedir que a sessão avance na 
direção de decisões importantes para todo o País.

O SR. GERSON PERES (PP – PA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu peço a 
V.Exa., então, que sinalize essa colocação judiciosa 
que V.Exa. faz, que nessas matérias em que existem 
problemas com o Plenário...

Nós não somos subordinados absolutamente às 
Lideranças; somos relativamente. Assumimos compro-
missos nas nossas campanhas eleitorais, pelos quais 
vamos trabalhar e os quais vamos defender. Então, o 
Plenário é soberano, não pode ser desrespeitado.
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Chega aqui uma pilha de projetos já com a tarja 
“urgência urgentíssima”, e aí vai-se votar. Tudo bem. 
V.Exa. está cumprindo uma missão, missão exagerada, 
não muito democrática e não muito regimental. Mas 
está cumprindo. Respeito V.Exa.

Agora, assuma também a responsabilidade de 
que essas matérias que estão sendo discutidas com 
dúvidas, com divergências... Eles querem opinar, que-
rem falar, querem dizer ao País da maneira como eles 
pensam. Então, veja bem, V.Exa. diria ao Presidente 
Chinaglia que essas matérias precisam ser revistas no 
Plenário, ter amplo debate.

Não faço questão de perder no Plenário, mas quero 
ouvir outros segmentos que podem pensar como eu.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Eu 
gostaria de ouvir o PSDB. Fiz uma proposta ao Plená-
rio no sentido de que votemos as urgências e depois 
discutamos as prioridades de votação.

Portanto, com a palavra o Deputado Duarte No-
gueira.

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, que-
ro aqui frisar ao Vice-Líder do PMDB – Deputado Ta-
deu Filippelli, e aos demais Parlamentares presentes 
no plenário que o PSDB não está quebrando nenhum 
acordo.

Ontem, foi feita avaliação da relação de projetos pro-
postos por várias bancadas que participaram do acordo. 
No entanto, ao projeto em questão, cuja retirada estamos 
solicitando, foi apensada outra matéria que não foi apre-
sentada naquela reunião de Líderes – não participei da 
reunião, mas, posteriormente, dela tomei conhecimento 
–, a qual versa sobre assunto mais abrangente do que 
aquele que estava sendo discutido na reunião.

Portanto, se houve mudança de rumos foi em função 
do apensamento de matéria divergente ou abrangente, 
além daquela que trazia o projeto que foi apresentado.

Essa foi a informação que me passou a asses-
soria técnica. Ela tem a confirmação do nosso Líder, 
que participou do acordo.

E o PSDB – portanto, expõe as razões pelas quais 
reitera não estar quebrando acordo, porque se apresen-
ta aqui matéria divergente ou mais abrangente do que 
aquela apresentada na reunião de Líderes, ontem.

O SR. TADEU FILIPPELLI – Sr. Presidente...
O SR. EDUARDO SCIARRA – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Por 

ordem de inscrição, o Democratas.
O SR. EDUARDO SCIARRA (DEM – PR. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, entendo que as Lideranças, quando 
assumem, na reunião do Colégio de Líderes, compro-
missos como esses que foram feitos depois de longas 
discussões, devem, com as suas bancadas, alinhar 

essas questões. Como está surgindo uma dúvida, e 
diante dessa dúvida levantada pelo Deputado do PSDB 
que observa claramente que houve apensação de outro 
projeto, proponho votarmos a urgência, conforme su-
gere V.Exa., e deixarmos o mérito para outro momento, 
se concordar a Deputada Luciana Genro.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Ilustre 
Líder do PMDB – Deputado Tadeu Filippelli.

O SR. TADEU FILIPPELLI (Bloco/PMDB – DF. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
quero resgatar o que está ocorrendo neste momento, 
de forma global.

Primeiro, quero manifestar, é claro, o meu respeito 
às palavras dos Deputados Arnaldo Madeira e Gerson 
Peres, com relação a que o Plenário é soberanº

Porém, volto a insistir, esses acordos não repre-
sentam o resultado de uma reunião de Líderes, mas 
de várias reuniões de Líderes, nas quais todas as 
matérias, sem exceção, foram dadas a conhecimento 
por antecipação. Mais ainda: todos os Líderes tiveram 
liberdade, e bastava a manifestação de um para que a 
matéria ficasse à margem da relação de acordo.

Mas este projeto em particular, que resulta neste 
debate agora, o PLP nº 144, de 2007, defendido pelo 
PSOL – foi apresentado com antecedência, foi colo-
cado em destaque por uma das Lideranças em mesa 
de Líderes e retornou hoje, após, teoricamente, uma 
consulta do Líder à sua bancada.

Obviamente, o Plenário é soberano, mas claro 
que a condução dos trabalhos deste Plenário se faz a 
partir de entendimento de Líderes, o que pressupõe 
ouvir as bancadas.

O acordo feito contém um acordo global. Não po-
demos entender o destaque de parte ou de uma matéria. 
O PMDB – inclusive, dias atrás, na votação da Medida 
Provisória nº 432, de 2008, curvou-se a um acordo, do 
qual, inclusive, não teria participado, mas era o acordo 
que prevalecia e conduzia a votação naquele momen-
to. O PMDB reconheceu o acordo. Agora é muito mais 
simples: a matéria debatida é de maior simplicidade, 
o entendimento já foi feito com antecipação.

Faço um apelo aos demais Líderes que estão 
aqui neste momento no sentido de que reconheçam 
o entendimento feito na sala da Presidência, sem des-
respeitar este Plenário – claro, ouvindo as Lideranças, 
o que pressupõe respeito à soberania do Plenário, 
mas respeitando o acordo que foi acertado, e sempre 
de forma global.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Com 
a palavra a Líder do PSOL – ilustre Deputada Lucia-
na Genro.

A SRA. LUCIANA GENRO (PSOL – RS. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, vejo 
que este é um momento muito importante, porque 
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está em jogo a palavra empenhada pelos Líderes na 
reunião de Líderes.

Não se trata apenas de deixar de votar uma 
proposta apresentada pelo PSOL – mas também da 
confiabilidade dos Líderes ao darem a sua palavra e 
fazerem um acordo numa reunião de Líderes.

O fato de haver outro projeto apensado não traz 
nenhum impedimento, exatamente porque o acordo 
é para a votação do PLP nº 144. Portanto, basta que 
se peça preferência para o PLP nº 144. Obviamente, 
todos os Líderes aceitarão essa preferência, porque o 
acordo foi para a votação do PLP nº 144.

Portanto, não posso aceitar, Sr. Presidente, que 
se vote a urgência e se deixe o mérito para outro mo-
mento, porque o acordo foi para a votação da urgência 
e do mérito. O acordo estará sendo quebrado.

É isso que eu gostaria que ficasse registrado, 
agradecendo especialmente à Liderança do PMDB – 
que está empenhada na manutenção do acordo feito 
na reunião de Líderes.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Com 
a palavra o ilustre Deputado José Carlos Aleluia. Em 
seguida, o Deputado Arnaldo Faria de Sá.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – A questão 
de ordem precede, Sr. Presidente. Já iniciou a Ordem 
do Dia. Peço que V.Exa. mande encerrar os trabalhos 
das Comissões.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Com 
a palavra o ilustre Deputado José Carlos Aleluia.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM – BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, par-
ticipei da reunião com o Presidente Arlindo Chinaglia 
e os Líderes, e recordo-me bem quando a Deputada 
Luciana Genro propôs e, como ocorre na reunião de 
Líderes, fez a exposição... 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Líder 
Luciana Genro.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Estou-me re-
portando ao momento em que S.Exa., na reunião de 
Líderes, fez a proposta, de forma sucinta.

Da forma que a Deputada Luciana Genro propôs, 
e vendo agora o espírito do projeto, foi o espírito do 
que foi aprovado na reunião de Líderes. Entendo que 
é o espírito da própria Constituição, prestação de ser-
viços, imposto sobre prestação de serviços. É evidente 
que vai ter que ser recolhido no local onde o serviço é 
prestado. Se há alguma discussão contra o texto, nós a 
faremos depois. Pode ser que o texto abra uma brecha 
para que se volte a optar pela sede da instituição, que 
não é o desejo da Deputada Luciana Genro.

Dessa forma, faria um apelo para que aprovás-
semos a urgência. Evidentemente, nós nos reservarí-

amos o direito de discutir o projeto. Em princípio, meu 
partido comunga da idéia; gostei da idéia. Temos que 
distribuir os impostos próximos a quem os paga. Quem 
paga é quem paga o serviço. Não sou gaúcho, mas o 
meu Estado tem interesse, qualquer município tem in-
teresse. Se tivéssemos avançado no sistema tributário, 
para que os tributos fossem pagos e revertidos para os 
pagadores, teríamos avançado muito mais. 

Portanto, quero saudar a Deputada Luciana Gen-
ro pela proposta. Estou de acordo. Pediria que, pelo 
menos, aprovássemos – apelo ao PSDB – o Deputado 
José Aníbal estava presente, eu estava ao seu lado 
– a urgência a fim de não quebrar o acordo. Eviden-
temente, daríamos toda atenção à posição do PSDB. 
Poderíamos até seguir o PSDB quando fôssemos 
analisar o mérito. 

Este o apelo que faço.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Ilustre 

Deputado Arnaldo Faria de Sá.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, já foi 
iniciada a Ordem do Dia. Gostaria que V.Exa. determi-
nasse o encerramento dos trabalhos das Comissões. 
Há Comissão deliberando, o que não pode acontecer, 
visto que a Ordem do Dia foi iniciada.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Já 
comunicamos que na hora em que instalássemos a 
Ordem do Dia determinaríamos – e o fazemos nova-
mente – o encerramento de todas as atividades em 
Comissões, com o alerta de que, a partir do momento 
do início da Ordem do Dia, nenhuma deliberação nas 
Comissões terá qualquer valor.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Ilustre 
Deputado Duarte Nogueira.

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em 
nome do PSDB – para tentar buscar o bom andamento 
dos trabalhos e resgatar o entendimento que nos levou 
a realizar este acordo, quero dirigir-me à Deputada 
Luciana Genro, Líder do PSOL – para dizer que nós 
não somos contrários ao projeto que S.Exa. sugere, 
o PLP nº 144. 

Deputada Luciana Genro, nossa discordância, 
numa primeira análise, deve-se ao fato de que o PLP 
nº 144 veio apensado a outra matéria com a qual não 
concordamos. 

Feitos alguns esclarecimentos, queremos deixar 
claro – inclusive faz parte do nosso entendimento – que 
não faremos nenhuma obstrução, que não há contrarie-
dade ao PLP nº 144. Somos favoráveis ao projeto que 
V.Exa. apresenta, Deputada Luciana Genro, desde que 
a matéria a que ele foi apensada seja rejeitada. 
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O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Con-
sulto o PSDB sobre se está retirando seu requeri-
mento.

O SR. DUARTE NOGUEIRA – Sr. Presidente, 
faço isso desde que tenhamos a anuência daquilo que 
acabei de ponderar.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – A 
Presidência não pode garantir o resultado de uma vo-
tação sobre mérito.

A SRA. LUCIANA GENRO (PSOL – RS. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, o 
acordo é para votarmos o PLP nº 144. 

Portanto, para o que não for sobre o PLP nº 144, 
não há acordo.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – O acor-
do neste momento é para votarmos a urgência.

A SRA. LUCIANA GENRO – Sr. Presidente, o 
acordo é para votarmos o mérito do PLP nº 144. A ur-
gência precede.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Eu 
sei, nobre Deputada. Só que ainda estamos na etapa 
de votação do requerimento de urgência. 

O SR. WILSON SANTIAGO (PMDB – PB. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só 
um esclarecimento. O requerimento é para retirada 
do requerimento de urgência. É sobre isso que quero 
consultar o PSDB. O PSDB está retirando o requeri-
mento de retirada?

O SR. DUARTE NOGUEIRA – Sr. Presidente, 
o PSDB vai retirar o requerimento com a seguinte 
sugestão: que ao longo do andamento dos trabalhos 
possamos deixar claro que iremos cumprir o acordo. 
Queremos votar a matéria referente ao PLP nº 144, 
sugerida pelo PSOL – mas que, ao mesmo tempo, ela 
não seja utilizada para inserir na Ordem do Dia outras 
matérias que não fazem parte do acordo.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – A 
Presidência garante a V.Exa. que isso não ocorrerá 
até porque estamos aqui cumprindo um acordo que 
os Líderes fizeram pela manhã.

O SR. DUARTE NOGUEIRA – Retiramos o re-
querimento.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Com 
a palavra o ilustre Deputado Wilson Santiago.

O SR. WILSON SANTIAGO (PMDB – PB. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é só 
um esclarecimento. Os companheiros do PSDB que 
falaram anteriormente não participaram das duas reu-
niões de ontem, nem da reunião de hoje pela manhã, 
em que estavam presentes as Lideranças de todos os 
partidos que formalizaram esse acordo. Essa é a gran-
de verdade. Foi apresentada pelos partidos a sugestão 
para votarmos 74 proposições até as eleições. Dentre 
elas, só houve entendimento em relação a 20. Todos os 

partidos políticos – PSDB – PMDB – PSOL – apresen-
taram entre essas 20 algumas propostas. Daí por que 
temos, na verdade, que manter o acordo. Se qualquer 
partido, posteriormente, se opuser ao próprio projeto 
apresentado pelo PSDB – não há razão de ele querer 
que continue no acordo para participar.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Diria 
que esta questão está vencida, nobre Deputado, uma 
vez que o PSDB retirou seu requerimento.

O SR. GERSON PERES – Sr. Presidente, é ma-
téria repetitiva.

O SR. WILSON SANTIAGO – Mas estava na ur-
gência. É preciso tratar do mérito também.

O SR. GERSON PERES – Vamos votar o que 
está repetido na lei de direito da adolescência e da 
juventude?

O SR. TADEU FILIPPELLI (Bloco/PMDB – DF. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
gostaria mais uma vez de resgatar o que está sendo 
tratado neste momento. Volto a insistir, o acordo exis-
te para votação do PLP nº 144. Pronto. O que vamos 
votar no momento é o requerimento de urgência. Tal-
vez a votação da matéria em si possa ficar para outra 
sessão em virtude da evolução da própria pauta, mas 
o acordo para o mérito existe. 

Portanto, a discussão de hoje não muda o acordo 
da Mesa de Lideranças. 

Quero deixar claro isso porque na próxima ses-
são não poderão ser apresentadas as considerações 
de hoje para discussão e reabertura de mérito. Que 
se vote contra, mas entre em votação porque houve 
acordo para ser votada a matéria.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Bom, 
quero informar ao Plenário que o acordo feito de ma-
nhã, coordenado pelo Sr. Presidente, prevê a inclusão 
do Projeto de Lei Complementar nº 144 para votação. 
É isso.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Em 
votação o requerimento. O SR. PRESIDENTE (Narcio 
Rodrigues) – Os Srs. Deputados que o aprovam per-
maneçam como se encontram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Che-

gou à Mesa a informação de que o Plenário propõe 
que, por acordo, se vote primeiro o item 14, que é 
uma PEC. 

Consulto o Plenário sobre se há convergência 
em relação a isso para que possamos adotar esse 
procedimento, que não é regimental. Teremos que ter 
acordo. É a PEC nº 138-B, da Juventude.

O SR. ZONTA (PP – SC. Pela ordem. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, o Partido Progressista 
está de acordo.
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O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Soli-
cito aos Líderes da base do Governo e da Oposição 
que façamos uma reunião informal para oferecer su-
gestão de ordem para votação das matérias, de forma 
que possamos ser produtivos na tarde de hoje com a 
votação daquelas matérias que têm maior facilidade 
de acordo – Proposta de Emenda à Constituição nº 
138-B, de 2003, do Sr. Sandes Júnior e outros.

O SR. TADEU FILIPPELLI (Bloco/PMDB – DF. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
V.Exa. expôs ao Plenário o acordo para votação come-
çando por uma PEC. Entendo que esse foi o acordo 
acertado pelos Líderes. O PMDB – logicamente, mani-
festa preocupação em relação ao quorum para votação 
de uma PEC, mas essa seqüência de votação traduz 
fielmente o acordo da Mesa de Líderes.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Seria 
providencial que os Srs. Líderes viessem à Mesa, a fim 
de definirmos o procedimento para a tarde de hoje. 

Vamos suspender a sessão por 5 minutos, para 
tratar desse procedimento. 

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM – BA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
se V.Exa. me permitir, quero dar uma sugestão. 

Estamos no início da sessão e todos queremos 
aprovar a emenda constitucional da juventude. A su-
gestão é que, em vez de interromper a sessão, V.Exa. 
marcasse o momento da votação: “Às 16h30min, vota-
remos a PEC da Juventude”. Nesse intervalo de tempo, 
V.Exa. e os partidos mobilizariam os Deputados para 
virem votar outros projetos. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Con-
vido os Srs. Líderes a virem à Mesa, para podermos 
definir o procedimento da sessão de hoje. 

Está suspensa a sessão. 

(A sessão é suspensa.)

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Está 
reaberta a sessão.

Por acordo dos Líderes, começaremos a votação 
pelo Projeto de Lei Complementar nº 177, do Senado 
Federal.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Item 
4.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
Nº 177, DE 2004 

(Do Senado Federal)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei Complementar nº 177, de 2004, que dispõe 
sobre o Sistema Nacional de Crédito Coope-
rativo; tendo pareceres, oferecidos ao Projeto 
de Lei Complementar nº 312/02, apensado: da 
Comissão de Finanças e Tributação, pela não 

implicação da matéria com aumento ou dimi-
nuição da receita ou da despesa públicas, não 
cabendo pronunciamento quanto à adequação 
financeira e orçamentária e, no mérito, pela 
aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 
312/02, com Substitutivo (Relator: Dep. Marcos 
Cintra); e da Comissão de Constituição e Jus-
tiça e de Cidadania, pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa do Projeto de 
Lei Complementar nº 312/02 e do Substitutivo 
da Comissão de Finanças e Tributação (Rela-
tor: Dep. Roland Lavigne).

Tendo apensados os PLP’s nºs 50/95 
(66/03), 129/96, 131/96, 153/97, 154/97, 
155/97, 159/97, 261/01, 312/02.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Passa-
se à discussão da matéria.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Luiz Car-
los Hauly, que falará contra a matéria.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB – PR. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla-
mentares, o sistema cooperativo brasileiro é uma das ala-
vancas mais importantes do desenvolvimento do País.

Sempre compreendi o fortalecimento do coope-
rativismo, das pequenas e microempresas e do mer-
cado de capitais, fortalecendo o acionista minoritário 
no Conselho de Administração e no Conselho Fiscal 
das empresas de sociedade anônima como 3 formas 
de enfrentar o capital das grandes empresas monopo-
listas, oligopolistas e cartelizadas no mundo.

Sem dúvida alguma, o movimento cooperativista é, 
ao lado da microempresa, um dos mais importantes para 
o País. É um sistema sólido, transparente, que funciona 
realmente a favor daqueles que praticam o solidarismo 
dentro de uma estrutura econômica. Dentre essas ativi-
dades, o sistema cooperativo financeiro de crédito é um 
dos setores mais importantes na vida do País.

Em nações desenvolvidas, como o Japão, mais 
de 50% do crédito são fornecidos por cooperativas de 
crédito. Em países como a Itália, por exemplo, 50% do 
PIB vêm das micro e pequenas empresas. Mas o Brasil 
ainda está engatinhando nessa atividade. O coopera-
tivismo precisa ser fortalecido. 

As atividades do cooperativismo necessitam, sim, 
de uma regulamentação que atenda aos objetivos. E 
estamos trabalhando para regulamentar essa matéria. 
Primeiro, para a não-incidência de tributos. O sistema 
cooperativo é solidário; o ato cooperativo tem de ser 
compreendido como tal, não da maneira equivocada 
como é tratado no Brasil, como ocorre também com o 
tratamento conferido às micro e pequenas empresas. 
Temos de alimentar esses setores, para criar uma 
imensa classe média e podermos dizer um dia que 
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o Brasil é um país desenvolvido, justo, fraterno e que 
tem boa distribuição de renda.

Essa proposta oriunda do Senado da República 
precisava enfocar claramente a questão tributária, a 
não-tributação das cooperativas do setor não só finan-
ceiro, mas também de outros setores da economia.

Eu gostaria que essa regulamentação não fosse 
meramente simbólica. As cooperativas funcionam. Elas 
existem e precisam ser fortalecidas. O Estado, o Governo 
Federal, que tributa pesadamente o crédito, deveria ser 
mais condescendente com nossas cooperativas de crédito, 
que são, como eu disse, um dos principais instrumentos 
do desenvolvimento nacional, especialmente quanto ao 
microcrédito, no qual têm papel decisivo para diminuir a 
incidência escorchante das mais altas taxas de juros do 
mundo que o País pratica, ao lado da mais alta carga tribu-
tária. Precisamos diminuir a tributação e as taxas de juros 
cobradas da nossa população, da nossa gente.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Para 
discutir a favor, tem a palavra o ilustre Deputado Edu-
ardo Valverde. (Pausa.) Ausente do plenário.

O próximo orador inscrito para discutir a favor é o 
ilustre Deputado Rodrigo Rollemberg. (Pausa.)

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT – RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em nome 
dos Líderes, quero fazer um apelo ao Plenário, por inter-
médio de V.Exa., que conduz os trabalhos, no sentido de 
não utilizarmos da palavra neste momento e entrarmos o 
mais rápido possível no processo de votação deste proje-
to, que foi longamente debatido nas Comissões, inclusive 
na reunião de Líderes, na manhã de hoje.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Pró-
ximo orador inscrito, ilustre Deputado Tarcísio Zim-
mermann. (Pausa.) S.Exa. abre mão.

O SR. BRUNO ARAÚJO (PSDB – PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, aproveita-
mos para chamar atenção da bancada do PSDB para 
o fato de que vamos ter agora a votação nominal de 
uma lei complementar, que requer quorum de maioria 
absoluta, 257 Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – NÃO 
HAVENDO MAIS ORADORES INSCRITOS, DECLA-
RO ENCERRADA A DISCUSSÃO.

Passa-se à votação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – O pro-

jeto foi emendado. Há sobre a Mesa a seguinte

EMENDA DE PLENÁRIO 
Emenda Substitutiva de Plenário nº 1

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR  
Nº 177, DE 2004

Dispõe sobre o Sistema Nacional de 
Crédito Cooperativo.

O Projeto de Lei Complementar nº 177, de 2004 
passa a vigorar com a seguinte redação:

“O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º As instituições financeiras consti-

tuídas sob a forma de cooperativas de crédito 
submetem-se a esta Lei, bem como à legisla-
ção do Sistema Financeiro Nacional (SFN) e 
das sociedades cooperativas.

§ 1º As competências legais do Conselho 
Monetário Nacional (CMN) e do Banco Central 
do Brasil em relação às instituições financeiras 
aplicam-se às cooperativas de crédito.

§ 2º É vedada a constituição de coope-
rativa mista com seção de crédito.

Art. 2º As cooperativas de crédito destinam-
se, precipuamente, a prover, por meio da mutuali-
dade, a prestação de serviços financeiros a seus 
associados, sendo-lhes assegurado o acesso 
aos instrumentos do mercado financeiro.

§ 1º A captação de recursos e a conces-
são de créditos e garantias devem ser restritas 
aos associados, ressalvadas as operações re-
alizadas com outras instituições financeiras, e 
os recursos obtidos de pessoas jurídicas, em 
caráter eventual, a taxas favorecidas ou isen-
tos de remuneração.

§ 2º Ressalvado o disposto no § 1º, é 
permitida a prestação de outros serviços de 
natureza financeira e afins a associados e a 
não associados.

§ 3º A concessão de créditos e garan-
tias a integrantes de órgãos estatutários, as-
sim como a pessoas físicas ou jurídicas que 
com eles mantenham relações de parentesco 
ou negócio, deve observar procedimentos de 
aprovação e controle idênticos aos dispensa-
dos às demais operações de crédito.

§ 4º A critério da assembléia geral, os 
procedimentos a que se refere o § 3º, podem 
ser mais rigorosos, cabendo-lhe; nesse caso, 
a definição dos tipos de relacionamento a se-
rem considerados para aplicação dos referidos 
procedimentos.

§ 5º As cooperativas de crédito, nos ter-
mos da legislação específica, poderão ter aces-
so a recursos Oficiais para o financiamento das 
atividades dos de seus associados.

Art. 3º As cooperativas de crédito po-
dem atuar em nome e por conta de outras 
instituições, com vistas à prestação de ser-
viços financeiros e afins a associados e não 
associados.

Art. 4º O quadro social das cooperativas 
de crédito, composto de pessoas físicas e ju-
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rídicas, é definido pela assembléia geral, com 
previsão no estatuto social.

Parágrafo único. Não serão admitidas 
no quadro social da sociedade cooperativa de 
crédito pessoas jurídicas que possam exercer 
concorrência com a própria sociedade coo-
perativa, nem a União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios bem como suas res-
pectivas autarquias, fundações e empresas 
estatais dependentes.

Art. 5º As cooperativas de crédito com 
conselho de administração podem criar dire-
toria executiva a ele subordinada, na qualida-
de de órgão estatutário composto por pesso-
as físicas associadas ou não, indicadas por 
aquele conselho.

Art. 6º O mandato dos membros do con-
selho fiscal das cooperativas de crédito terá du-
ração de até três anos, observada a renovação 
de ao menos, dois membros a cada eleição, 
sendo 1 (um) efetivo e 1 (um) suplente.

Art. 7º É vedado distribuir qualquer es-
pécie de benefício às quotas-parte do capital, 
excetuando-se remuneração anual limitada ao 
valor da taxa referencial do Sistema Especial 
de Liquidação e Custódia para Títulos Fede-
rais – SELIC.

Art. 8º Compete à Assembléia Geral das 
Cooperativas de Crédito estabelecer a fórmu-
la de cálculo a ser aplicada na distribuição de 
sobras e no rateio de perdas, com base nas 
operações de cada associado realizadas ou 
mantidas durante o exercício, observado o 
disposto no artigo 7º.

Art. 9º É facultado às cooperativas de 
crédito, mediante decisão da assembléia geral, 
compensar, por meio de sobras dos exercícios 
seguintes, o saldo remanescente das perdas 
verificadas no exercício findo.

Parágrafo único. Para o exercício da fa-
culdade de que trata o caput, a cooperativa 
deve manter-se ajustada aos limites de patri-
mônio exigíveis na forma da regulamentação 
vigente, conservando o controle da parcela 
correspondente a cada associado no saldo 
das perdas retidas.

Art. 10. A restituição de cotas de capital 
depende, inclusive, da observância dos limites 
de patrimônio exigíveis na forma da regula-
mentação vigente, sendo a devolução parcial 
condicionada, ainda, à autorização específica 
do conselho de administração ou, na sua au-
sência, da diretoria.

Art. 11. As cooperativas centrais de crédi-
to e suas confederações podem adotar, quan-
to ao poder de voto das filiadas, critério de 
proporcionalidade em relação ao número de 
associados indiretamente representados na 
assembléia geral, conforme regras estabele-
cidas no estatuto.

Art. 12. O CMN, no exercício das com-
petências que lhe são atribuídas pela legisla-
ção que rege o SFN, poderá dispor, inclusive, 
sobre as seguintes matérias:

I – requisitos a serem atendidos previa-
mente à constituição ou transformação das 
cooperativas de crédito, com vistas ao res-
pectivo processo de autorização a cargo do 
Banco Central do Brasil;

II – condições a serem observadas na 
formação do quadro de associados e na cele-
bração de contratos com outras instituições;

III – tipos de atividades a serem desen-
volvidas e de instrumentos financeiros passí-
veis de utilização;

IV – fundos garantidores, inclusive a vin-
culação de cooperativas de crédito a tais fun-
dos;

V – atividades realizadas por entidades 
de qualquer natureza, que tenham por objeto 
exercer, com relação a um grupo de cooperati-
vas de crédito, supervisão, controle, auditoria, 
gestão ou execução em maior escala de suas 
funções operacionais;

VI – vinculação a entidades que exerçam, 
na forma da regulamentação, atividades de 
supervisão, controle e auditoria de cooperati-
vas de crédito;

VII – condições de participação societá-
rias em outras entidades, inclusive de natureza 
não cooperativa, com vistas ao atendimento 
de propósitos complementares, no interesse 
do quadro social;

VIII – requisitos adicionais ao exercício 
da faculdade de que trata o art. 9º.

§ 1º O exercício das atividades a que se 
refere o inciso V, regulamentadas pelo CMN, 
está sujeito à fiscalização do Banco Central 
do Brasil, sendo aplicáveis às respectivas en-
tidades e a seus administradores as mesmas 
sanções previstas na legislação em relação 
às instituições financeiras.

§ 2º O Banco Central do Brasil, no exer-
cício de sua competência de fiscalização das 
cooperativas de crédito, assim como a entidade 
que realizar, nos termos da regulamentação 
do CMN, atividades de supervisão local, po-
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dem convocar assembléia geral extraordinária 
de instituição supervisionada, à qual poderão 
enviar representantes com direito a voz.

Art. 13. Não constitui violação do dever de 
sigilo de que trata a legislação em vigor o aces-
so a informações pertencentes a cooperativas 
de crédito, por parte de cooperativas centrais 
de crédito, confederações de centrais e demais 
entidades constituídas por esse segmento fi-
nanceiro, desde que se dê exclusivamente no 
desempenho de atribuições de supervisão, 
auditoria, controle e de execução de funções 
operacionais das cooperativas de crédito.

Parágrafo único. As entidades menciona-
das no caput devem observar sigilo em relação 
às informações que obtiverem no exercício de 
suas atribuições, bem como comunicar às au-
toridades competentes indícios de prática de 
ilícitos penais ou administrativos, ou de ope-
rações envolvendo recursos provenientes de 
qualquer prática criminosa.

Art. 14. As cooperativas singulares de 
crédito poderão constituir cooperativas cen-
trais de crédito, com o objetivo de organizar, 
em comum acordo e em maior escala, os ser-
viços econômicos e assistenciais de interes-
se das filiadas, integrando e orientando suas 
atividades, bem como facilitando a utilização 
recíproca dos serviços,

Parágrafo único. As atividades de que 
trata o caput, respeitada a competência do 
Conselho Monetário Nacional e preservadas 
as responsabilidades envolvidas, poderão ser 
delegadas às confederações constituídas pelas 
cooperativas centrais de crédito.

Art. 15. As confederações constituídas 
de cooperativas centrais de crédito têm por 
objetivo orientar, coordenar e executar ativi-
dades destas, nos casos em que o vulto dos 
empreendimentos e a natureza das atividades 
transcenderem o âmbito de capacidade ou a 
conveniência de atuação das associadas.

Art. 16. As cooperativas de crédito podem 
ser assistidas, em caráter temporário, mediante 
administração em regime de co-gestão, pela 
respectiva cooperativa central ou confederação 
de centrais, para sanar irregularidades ou em 
caso de risco para a solidez da própria socie-
dade, devendo ser observadas as seguintes 
condições:

I – existência de cláusula específica no 
estatuto da cooperativa assistida, contendo 
previsão da possibilidade de implantação des-

se regime e da celebração do convênio de que 
trata o inciso II;

II – celebração de convênio entre a coo-
perativa a ser assistida e a eventual co-gestora, 
a ser referendado pela assembléia geral, esta-
belecendo, pelo menos, a caracterização das 
situações consideradas de risco que justifiquem 
a implantação do regime de co-gestão, o rito 
dessa implantação por iniciativa da entidade 
co-gestora e o regimento a ser observado du-
rante a co-gestão; e

III – realização, no prazo de até um ano 
da implantação da co-gestão, de assembléia 
geral extraordinária para deliberar sobre a ma-
nutenção desse regime e da adoção de outras 
medidas julgadas necessárias.

Art. 17. A Assembléia Geral Ordinária 
das cooperativas de crédito realizar-se-á anu-
almente, nos 4 (quatro) primeiros meses do 
exercício social.

Art. 18. Ficam revogados os arts. 40 e 41 
da Lei 4.595, de 31 de dezembro de 1964, e 
o § 3º do art. 10; o § 10 do art. 18; o parágrafo 
único do art. 86, e o art. 84 da Lei 5.764, de 
16 de dezembro de 1971.

Art. 19. Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação.” (NR)

Sala de Sessão, 13 de agosto de 2008. – Depu-
tado Arnaldo Jardim (PPS – SP) – Eduardo Sciarra, 
Vice-Líder do DEM – Tadeu Filippelli, Vice-Líder do 
Bloco Parlamentar PMDB – PTC.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Con-
cedo a palavra, para oferecer parecer à Emendas de 
Plenário, pela Comissão de Finanças e Tributação, ao 
Sr. Deputado Zonta.

O SR. ZONTA (PP – SC. Para emitir parecer. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, nobres colegas 
Parlamentares, funcionários da Casa, este é um dos 
projetos de maior importância para o Brasil, para um 
setor nevrálgico, o de crédito.

O cooperativismo de crédito tem estado presente 
nos vários segmentos da sociedade brasileira, como 
grande instrumento para humanizar e distribuir melhor 
o crédito, especialmente o microcrédito, diminuindo 
custos, permitindo acesso àqueles que num banco co-
mum normalmente não o conseguem, desempenhando 
papel preponderante na inclusão social.

O cooperativismo de crédito representa hoje 3% 
do movimento financeiro nacional. É o segmento do 
cooperativismo que mais cresce, que tem mais espaço 
e que mais precisa se fazer presente, tanto na agricul-
tura e no consumo quanto entre a classe operária, os 
profissionais liberais e o serviço público.
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O Projeto de Lei Complementar nº 177, de 2004, 
de autoria do Senador Gerson Camata, já tramitou no 
Senado, veio para a Câmara, e até então não foi votado. 
Foi recebida Emenda Substitutiva Global das bancadas 
do PPS – capitaneada pelo Deputado Arnaldo Jardim; 
do PMDB – pelo seu Líder; do DEM – pelo Deputado 
Eduardo Sciarra, e do PSDB – pelo seu Líder.

Nós já temos nosso parecer sobre a Emenda 
Substitutiva Global. O projeto já tramitou nas Comissões 
de mérito – Constituição e Justiça e de Cidadania e 
Finanças e Tributação –, mas esta emenda adequou o 
texto à realidade de hoje, dentro das normas do próprio 
Banco Central e do Sistema Financeiro Nacional.

Por isso apresentamos o seguinte relatório da 
Emenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei Com-
plementar nº 177, de 2004.

O projeto de lei complementar em epígrafe, de 
autoria do ilustre Senador Gerson Camata, tem por 
objetivo regular o funcionamento das cooperativas de 
crédito à luz do art. 192 da Constituição Federal. 

Fixa, para tanto, as condições societárias e ope-
racionais que permitem a essas entidades financeiras 
cumprir o seu papel de agente de desenvolvimento 
econômico e social, preservando as características 
peculiares do tipo societário cooperativo. 

A referida proposição iniciou-se no Senado Fede-
ral e, quando da tramitação nesta Casa Legislativa, foi 
ela destinada à apreciação da Comissão de Finanças 
e Tributação e à Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania. 

Nesse ínterim, recebeu regime de urgência e está 
para apreciação do Plenário desta Casa.

Convém ressaltar que foram apensas a este pro-
jeto as referidas proposições: PLP 50/95, PLP 129/96, 
PLP 131/96, PLP 153/97, PLP 155/97, PLP 159/97, 
PLP 154/97, PLP 261/2001 e PLP 312/2002.

Indo ao Plenário, a referida proposição recebeu a 
seguinte Emenda Substitutiva Global de Plenário: 

“O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° As instituições financeiras consti-

tuídas sob a forma de cooperativas de crédito 
submetem-se a esta Lei, bem como à legisla-
ção do Sistema Financeiro Nacional (SFN) e 
das sociedades cooperativas.

§1° As competências legais do Conselho 
Monetário Nacional (CMN) e do Banco Central 
do Brasil em relação às instituições financeiras 
aplicam-se às cooperativas de crédito.

§2º É vedada à constituição de coopera-
tiva mista com seção de crédito.

Art. 2° As cooperativas de crédito des-
tinam-se, precipuamente, a prover, por meio 
da mutualidade, a prestação de serviços finan-
ceiros a seus associados, sendo-Ihes assegu-

rado o acesso aos instrumentos do mercado 
financeiro.

§1° A captação de recursos e a conces-
são de créditos e garantias devem ser restritas 
aos associados, ressalvadas as operações re-
alizadas com outras instituições financeiras, e 
os recursos obtidos de pessoas jurídicas, em 
caráter eventual, a taxas favorecidas ou isen-
tos de remuneração.

§ 2° Ressalvado o disposto no §1°, é 
permitida a prestação de outros serviços de 
natureza financeira e afins a associados e a 
não associados.

§ 3° A concessão de créditos e garan-
tias a integrantes de órgãos estatutários, as-
sim como a pessoas físicas ou jurídicas que 
com eles mantenham relações de parentesco 
ou negócio, deve observar procedimentos de 
aprovação e controle idênticos aos dispensa-
dos às demais operações de crédito.

§ 4° A critério da assembléia geral, os 
procedimentos a que se refere o § 3°, podem 
ser mais rigorosos, cabendo-lhe, nesse caso, 
a definição dos tipos de relacionamento a se-
rem considerados para aplicação dos referidos 
procedimentos.

§ 5° As cooperativas de crédito, nos ter-
mos da legislação específica, poderão ter aces-
so a recursos oficiais para o financiamento das 
atividades de seus associados.

Art. 3° As cooperativas de crédito po-
dem atuar em nome e por conta de outras 
instituições, com vistas à prestação de ser-
viços financeiros e afins a associados e não 
associados.

Art. 4° O quadro social das cooperativas 
de crédito, composto de pessoas físicas e ju-
rídicas, é definido pela assembléia geral, com 
previsão no estatuto social.

Parágrafo único. Não serão admitidas 
no quadro social da sociedade cooperativa de 
crédito pessoas jurídicas que possam exercer 
concorrência com a própria sociedade coo-
perativa, nem a União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios bem como suas res-
pectivas autarquias, fundações e empresas 
estatais dependentes.

Art. 5° As sociedades de crédito coope-
rativo com conselho de administração podem 
criar diretoria executiva a ele subordinada, na 
qualidade de órgão estatutário composto por 
pessoas físicas associadas ou não, indicadas 
por aquele conselho.
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Art. 6° O mandato dos membros do con-
selho fiscal das cooperativas de crédito terá 
duração de até três anos, observada a reno-
vação de ao menos dois membros a cada elei-
ção, sendo 1 efetivo e 1 suplente.

Art. 7º É vedado distribuir qualquer es-
pécie de benefício às quotas-parte do capital, 
excetuando-se remuneração anual limitada ao 
valor da taxa referencial do Sistema Especial 
de Liquidação e Custódia – SELIC.

Art. 8° Compete à assembléia geral das 
cooperativas de crédito estabelecer a fórmula 
de cálculo a ser aplicada na distribuição das 
sobras e no rateio de perdas, com base nas 
operações de cada associado realizadas ou 
mantidas durante o exercício, observado o 
disposto no artigo 7°.

Art. 9° É facultado às cooperativas de 
crédito, mediante decisão de assembléia geral, 
compensar, por meio de sobras dos exercícios 
seguintes, o saldo remanescente das perdas 
verificadas no exercício findo.

Parágrafo único. Para o exercício da fa-
culdade de que trata o caput, a cooperativa 
deve manter-se ajustada aos limites de patri-
mônio exigíveis na forma da regulamentação 
vigente, conservando o controle da parcela 
correspondente a cada associado no saldo 
das perdas retidas.

Art. 10 A restituição de cotas de capital 
depende, inclusive, da observância dos limites 
de patrimônio exigíveis na forma da regula-
mentação vigente, sendo a devolução parcial 
condicionada, ainda, à autorização específica 
do conselho de administração ou, na sua au-
sência, da diretoria.

Art. 11 As cooperativas centrais de crédi-
to e suas confederações podem adotar, quan-
to ao poder de voto das filiadas, critério de 
proporcionalidade em relação ao número de 
associados indiretamente representados na 
assembléia geral, conforme regras estabele-
cidas no estatuto.

Art. 12 O CMN, no exercício das compe-
tências que lhe são atribuídas pela legislação 
que rege o SFN, poderá dispor, inclusive, so-
bre as seguintes matérias:

I – requisitos a serem atendidos previa-
mente à constituição ou transformação das 
cooperativas de crédito, com vistas ao res-
pectivo processo de autorização a cargo do 
Banco Central do Brasil;

II – condições a serem observadas na 
formação do quadro de associados e na cele-
bração de contratos com outras instituições;

III – tipos de atividades a serem desen-
volvidas e de instrumentos financeiros passí-
veis de utilização;

IV – fundos garantidores, inclusive a vin-
culação de cooperativas de crédito a tais fun-
dos;

V – atividades realizadas por entidades 
de qualquer natureza, que tenham por objeto 
exercer, com relação a um grupo de cooperati-
vas de crédito, supervisão, controle, auditoria, 
gestão ou execução em maior escala de suas 
funções operacionais;

VI – vinculação a entidades que exerçam, 
na forma da regulamentação, atividades de 
supervisão, controle e auditoria de cooperati-
vas de crédito;

VII – condições de participação societá-
ria em outras entidades, inclusive de natureza 
não cooperativa, com vistas ao atendimento 
de propósitos complementares, no interesse 
do quadro social;

VIII – requisitos adicionais ao exercício 
da faculdade de que trata o art. 9°.

§ 1 ° O exercício das atividades a que se 
refere o inciso V, regulamentadas pelo CMN, 
está sujeito à fiscalização do Banco Central 
do Brasil, sendo aplicáveis às respectivas en-
tidades e a seus administradores as mesmas 
sanções previstas na legislação em relação 
às instituições financeiras.

§ 2° O Banco Central do Brasil, no exer-
cício de sua competência de fiscalização das 
cooperativas de crédito, assim como a entidade 
que realizar, nos termos da regulamentação 
do CMN, atividades de supervisão local, po-
dem convocar assembléia geral extraordinária 
de instituição supervisionada, à qual poderão 
enviar representantes com direito a voz.

Art. 13 Não constitui violação do dever 
de sigilo de que trata a legislação em vigor o 
acesso a informações pertencentes a coope-
rativas (...)

Parágrafo único. As entidades menciona-
das no caput devem observar sigilo em relação 
às informações (...)

Art. 14 As cooperativas singulares de 
crédito poderão constituir cooperativas cen-
trais de crédito (...)

Parágrafo único. As atividades de que 
trata o caput, respeitada a competência do 
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Conselho Monetário Nacional e preservadas 
as responsabilidades (...)

Art. 15. As confederações constituídas 
de cooperativas centrais de crédito têm por 
objetivo orientar, coordenar e executar ativi-
dades (...)

Art. 16. As cooperativas de crédito podem 
ser assistidas, em caráter temporário, mediante 
administração (...)”

Compõem ainda os incisos I, II e III.

“Art. 17 A Assembléia Geral Ordinária 
das cooperativas de crédito realizar-se-á anu-
almente, nos 4 primeiros meses do exercício 
social.”

Voto.
No que tange ao referido projeto e ao substitutivo 

global, ao longo de sua tramitação no Congresso Na-
cional, várias medidas de estímulo foram baixadas pelo 
Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do 
Brasil, o que permitiu que o cooperativismo de crédito 
brasileiro progredisse substancialmente, clamando por 
novas demandas. 

O conteúdo resultante da discussão é bem re-
tratado na emenda global apresentada no plenário, 
sendo flagrantemente perceptível o consenso entre os 
atores do Sistema Nacional de Crédito Cooperativo e 
os agentes de Estado envolvidos. 

Logo, foi apresentado na forma de emenda subs-
titutiva global ao projeto original, em sua essência, 
preservando o papel regulamentar do Conselho Mo-
netário Nacional e de supervisão do Banco Central 
do Brasil. 

O texto da emenda global substitutiva realça 
os diferenciais das cooperativas de crédito; concede 
a estas todas as condições sócio-operacionais para 
atuar no mercado financeiro, inclusive de modo a in-
fluenciar as instituições bancárias convencionais a se 
aproximarem mais dos anseios dos cidadãos usuários; 
estimula a profissionalização do setor; induz à organi-
zação sistêmica, mediante fortalecimento dos papéis 
das centrais e das confederações e, ao final, revoga 
um conjunto de regras que vinham dificultando o ade-
quado funcionamento dessas sociedades.

Diante da menção já feita sobre a amplitude do 
mérito e a forma de sua construção, e considerando a 
inexistência de impacto financeiro-orçamentário (não 
impõe desembolso ou renúncia de valores e não se 
refere a matéria tributária), somos pela adequação or-
çamentária e financeira e pela aprovação da emenda 
substitutiva global de plenário, acima relatada.

Por outro lado, no que refere aos aspectos de 
técnica legislativa, juridicidade e constitucionalidade, 

são também alcançados com a proposta da emenda 
substitutiva global de plenário.

É expresso na ordem constitucional brasileira, 
mormente a partir da Emenda Constitucional nº 40, de 
29 de maio de 2003, que alterou o art. 192 da Carta 
Magna, que as cooperativas de crédito e o movimen-
to cooperativo de crédito têm seu papel e espaço no 
âmbito do Sistema Financeiro Nacional.

Cabe lembrar que a criação de leis complementa-
res, conforme a disposição do art. 192 da Constituição 
Federal, para delinear os papéis dos diversos agentes 
econômicos, entre eles as cooperativas de crédito, que 
atuam no Sistema Financeiro Nacional e na ordem 
econômica, é mandamento prescrito, para o caso do 
Sistema Financeiro de Crédito Cooperativo... 

Nesse cenário, com plena programação da norma 
complementar pelo texto da Carta Magna, é que se avalia 
o PLP nº 177, de 2004, conforme a emenda substitutiva 
global de plenário apresentada e acima relatada.

Enfim, não fere cláusulas pétreas, garantias indi-
viduais, pois delimita a forma cooperativa no Sistema 
Financeiro Nacional, sendo plena a conciliação das 
razões do direito à constituição de cooperativas, na 
forma de lei, conforme dispõe o art. 5º, inciso XVIII, 
da Carta Maior, de maneira adequada à ordem eco-
nômica também (...)

Quanto aos aspectos de técnica legislativa e 
juridicidade, como acima já ventilado, nada temos a 
opor, pois estão obedecidos os preceitos constitucio-
nais no que diz respeito à competência legislativa e às 
atribuições do Congresso Nacional, e a legitimidade 
da iniciativa do processo legislativo.

Diante do exposto, votamos pela aprovação da 
emenda substitutiva global de plenário.

Este é o relatório, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Agra-

decemos ao ilustre Deputado Zonta o parecer. 

PARECER ESCRITO ENCAMINHADO 
À MESA :

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR  
N° 177, DE 2004

Dispõe sobre a Emenda Substitutiva 
Global de Plenário ao Projeto de Lei Com-
plementar n° 177/2004, que trata do Sistema 
Nacional de Crédito Cooperativo.

Autor: Sen. Gerson Camata
Relator: Dep. Odacir Zonta

I – Relatório:

O projeto de lei complementar em epígrafe, de 
autoria do ilustre Senador Gerson Camata, tem por 
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objetivo regular o funcionamento das cooperativas de 
crédito à luz do art. 192 da Constituição Federal.

Fixa, para tanto, as condições societárias e ope-
racionais que permitem a essas entidades financeiras 
cumprir o seu papel de agente de desenvolvimento 
econômico e social, preservando as características 
peculiares do tipo societário cooperativo.

A referida proposição iniciou-se no Senado Fe-
deral e quando da tramitação nesta Casa Legislativa, 
foi o mesmo destinado à apreciação da Comissão de 
Finanças e Tributação e à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania.

Neste ínterim, o mesmo recebeu regime de ur-
gência (154 RICD) e está para apreciação do plenário 
desta Casa.

Convém ressaltar que foram apensos a este pro-
jeto, as referidas proposições: PLP nº 50/95, PLP nº 
129/96, PLP nº 131/96, PLP nº 153/97, PLP nº 155/97, 
PLP nº 159/97, PLP nº 154/97, PLP nos 261/2001 e 
312/2002.

Indo ao Plenário, a referida proposição 
recebeu a seguinte emenda substitutiva 
global de plenário:

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° As instituições financeiras constituídas sob 

a forma de cooperativas crédito submetem-se a esta 
Lei, bem como à legislação do Sistema Financeiro Na-
cional (SFN) e das sociedades cooperativas.

§ 1° As competências legais do Conselho 
Monetário Nacional (CMN) e do Banco Central 
do Brasil em relação às instituições financeiras 
aplicam-se às cooperativas de crédito.

§ 2° É vedada à constituição de coope-
rativa mista com seção de crédito.

Art. 2° As cooperativas de crédito destinam-se, 
precipuamente, a prover, por meio da mutualidade, a 
prestação de serviços financeiros a seus associados, 
sendo-lhes assegurado o acesso aos instrumentos do 
mercado financeiro.

§ 1° A captação de recursos e a concessão de 
créditos e garantias devem ser restritas aos associados, 
ressalvadas as operações realizadas com outras insti-
tuições financeiras, e os recursos obtidos de pessoas 
jurídicas, em caráter eventual, a taxas favorecidas ou 
isentos de remuneração.

§ 2° Ressalvado o disposto no § 1°, é 
permitida a prestação de outros serviços de 
natureza financeira e afins a associados e a 
não associados.

§ 3° A concessão de créditos e garan-
tias a integrantes de órgãos estatutários, as-

sim como a pessoas físicas ou jurídicas que 
com eles mantenham relações de parentesco 
ou negócio, deve observar procedimentos de 
aprovação e controle idênticos aos dispensa-
dos às demais operações de crédito.

§ 4° A critério da assembléia geral, os 
procedimentos a que se refere o § 3°, podem 
ser mais rigorosos, cabendo-lhe; nesse caso, 
a definição dos tipos de relacionamento a se-
rem considerados para aplicação dos referidos 
procedimentos.

§ 5° As cooperativas de crédito, nos ter-
mos da legislação específica, poderão ter aces-
so a recursos oficiais para o financiamento das 
atividades dos de seus associados.

Art. 3° As cooperativas de crédito podem atuar 
em nome e por conta de outras instituições, com vistas 
à prestação de serviços financeiros e afins a associa-
dos e não associados.

Art. 4° O quadro social das cooperativas de cré-
dito, composto de pessoas físicas e jurídicas, é defi-
nido pela assembléia geral, com previsão no estatuto 
social.

Parágrafo único. Não serão admitidas no quadro 
social da sociedade cooperativa de crédito pessoas 
jurídicas que possam exercer concorrência com a 
própria sociedade cooperativa, nem a União, os Es-
tados, o Distrito Federal e os Municípios bem como 
suas respectivas autarquias, fundações e empresas 
estatais dependentes.

Art. 5° As cooperativas de crédito com conselho 
de administração podem criar diretoria executiva a ele 
subordinada, na qualidade de órgão estatutário com-
posto por pessoas físicas associadas ou não, indicadas 
por aquele conselho.

Art. 6° O mandato dos membros do conselho 
fiscal das cooperativas de crédito terá duração de 
até três anos, observada a renovação de ao menos, 
dois membros a cada eleição, sendo 1 (um) efetivo e 
1 (um) suplente.

Art. 7° É vedado distribuir qualquer espécie de 
benefício às quotas-parte do capital, excetuando-se 
remuneração anual limitada ao valor da taxa referencial 
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia para 
Títulos Federais – SELIC.

Art. 8° Compete à assembléia geral das coope-
rativas de crédito estabelecer a fórmula de cálculo a 
ser aplicada na distribuição de sobras e no rateio de 
perdas, com base nas operações de cada associado 
realizadas ou mantidas durante o exercício, observado 
o disposto no artigo 7°.

Art. 9° É facultado às cooperativas de crédito, 
mediante decisão da assembléia geral, compensar, por 
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meio de sobras dos exercícios seguintes, o saldo rema-
nescente das perdas verificadas no exercício findo.

Parágrafo único. Para o exercício da faculdade 
de que trata o caput, a cooperativa deve manter-se 
ajustada aos limites de patrimônio exigíveis na forma 
da regulamentação vigente, conservando o controle 
da parcela correspondente a cada associado no saldo 
das perdas retidas.

Art. 10. A restituição de cotas de capital depen-
de, inclusive, da observância dos limites de patrimônio 
exigíveis na forma da regulamentação vigente, sendo 
a devolução parcial condicionada, ainda, à autorização 
especifica do conselho de administração ou, na sua 
ausência, da diretoria.

Art. 11. As cooperativas centrais de crédito e suas 
confederações podem adotar, quanto ao poder de voto 
das filiadas, critério de proporcionalidade em relação 
ao número de associados indiretamente representados 
na assembléia geral, conforme regras estabelecidas 
no estatuto.

Art. 12. O CMN, no exercício das competên-
cias que lhe são atribuídas pela legislação que rege 
o SFN, poderá dispor, inclusive, sobre as seguintes 
matérias:

I – requisitos a serem atendidos previa-
mente à constituição ou transformação das 
cooperativas de crédito, com vistas ao res-
pectivo processo de autorização a cargo do 
Banco Central do Brasil;

II – condições a serem observadas na 
formação do quadro de associados e na cele-
bração de contratos com outras instituições;

III – tipos de atividades a serem desen-
volvidas e de instrumentos financeiros passí-
veis de utilização;

IV – fundos garantidores, inclusive a vin-
culação de cooperativas de crédito a tais fun-
dos;

V – atividades realizadas por entidades 
de qualquer natureza, que tenham por objeto 
exercer, com relação a um grupo de cooperati-
vas de crédito, supervisão, controle, auditoria, 
gestão ou execução em maior escala de suas 
funções operacionais;

VI – vinculação a entidades que exerçam, 
na forma da regulamentação, atividades de 
supervisão, controle e auditoria de cooperati-
vas de crédito;

VII – condições de participação societá-
rias em outras entidades, inclusive de natureza 
não cooperativa, com vistas ao atendimento 
de propósitos complementares, no interesse 
do quadro social;

VIII – requisitos adicionais ao exercício 
da faculdade de que trata o art. 9°.

§ 1º O exercício das atividades a que se 
refere o inciso V, regulamentadas pelo CMN, 
está sujeito à fiscalização do Banco Central 
do Brasil, sendo aplicáveis às respectivas en-
tidades e a seus administradores as mesmas 
sanções previstas na legislação em relação 
às instituições financeiras.

§ 2º O Banco Central do Brasil, no exer-
cício de sua competência de fiscalização das 
cooperativas de crédito, assim como a entidade 
que realizar, nos termos da regulamentação 
do CMN, atividades de supervisão local; po-
dem convocar assembléia geral extraordinária 
de instituição supervisionada, à qual poderão 
enviar representantes com direito a voz.

Art. 13. Não constitui violação do dever de sigilo 
de que trata a legislação em vigoro acesso a informa-
ções pertencentes a cooperativas de crédito, por parte 
de cooperativas centrais de crédito, confederações de 
centrais e demais entidades constituídas por esse seg-
mento financeiro, desde que se dê exclusivamente no 
desempenho de atribuições de supervisão, auditoria, 
controle e de execução de funções operacionais das 
cooperativas de crédito.

Parágrafo único. As entidades mencionadas no 
caput devem observar sigilo em relação às informações 
que obtiverem no exercício de suas atribuições, bem 
como comunicar às autoridades competentes indícios 
de prática de ilícitos penais ou administrativos, ou de 
operações envolvendo recursos provenientes de qual-
quer prática criminosa.

Art. 14. As cooperativas singulares de crédito 
poderão constituir cooperativas centrais de crédito, 
com o objetivo de organizar, em comum acordo e em 
maior escala, os serviços econômicos e assistenciais 
de interesse das filiadas, integrando e orientando suas 
atividades, bem como facilitando a utilização recíproca 
dos serviços.

Parágrafo único. As atividades de que trata o ca-
put, respeitada a competência do Conselho Monetário 
Nacional e preservadas as responsabilidades envolvi-
das, poderão ser delegadas às confederações consti-
tuídas pelas cooperativas centrais de crédito.

Art. 15. As confederações constituídas de coo-
perativas centrais de crédito têm por objetivo orientar, 
coordenar e executar atividades destas, nos casos em 
que o vulto dos empreendimentos e a natureza das 
atividades transcenderem o âmbito de capacidade ou 
a conveniência de atuação das associadas.

Art. 16. As cooperativas de crédito podem ser 
assistidas, em caráter temporário, mediante adminis-
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tração em regime de co-gestão, pela respectiva co-
operativa central ou confederação de centrais, para 
sanar irregularidades ou em caso de risco para a so-
lidez da própria sociedade, devendo ser observadas 
as seguintes condições:

I – existência de cláusula especifica no 
estatuto da cooperativa assistida, contendo 
previsão da possibilidade de implantação des-
se regime e da celebração do convênio de que 
trata o inciso II;

II – celebração de convênio entre a coo-
perativa a ser assistida e a eventual co-gestora, 
a ser referendado pela assembléia geral, esta-
belecendo, pelo menos, a caracterização das 
situações consideradas de risco que justifiquem 
a implantação do regime de co-gestão, o rito 
dessa implantação por iniciativa da entidade 
co-gestora e o regimento a ser observado du-
rante a co-gestão; e

III – realização, no prazo de até um ano 
da implantação da co-gestão, de assembléia 
geral extraordinária para deliberar sobre a ma-
nutenção desse regime e da adoção de outras 
medidas julgadas necessárias.

Art. 17. A Assembléia Geral Ordinária das coo-
perativas de crédito realizar-se-á anualmente, nos 4 
(quatro) primeiros meses do exercício social.

Art. 18. Ficam revogados os arts. 40 e 41 da Lei 
nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, e o § 3º do art. 
10; o § 10 do art. 18; o parágrafo único do art. 86, e o 
art. 84 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971.

Art. 19. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

É o relatório.

II – Voto do Relator:

No que tange ao referido projeto, ao longo de sua 
tramitação no Congresso Nacional, várias medidas de 
estímulo foram baixadas pelo Conselho Monetário Na-
cional e pelo Banco Central do Brasil, o que permitiu 
que o cooperativismo de crédito brasileiro progredisse 
substancialmente, clamando por novas demandas.

O conteúdo resultante da discussão é bem retra-
tado na emenda global apresentada no plenário, sendo 
flagrantemente perceptível o consenso entre os atores 
do Sistema Nacional de Crédito Cooperativo e agentes 
de Estado envolvidos.

Logo, foi apresentado na forma de emenda subs-
titutiva global ao projeto original, em sua essência, 
preservando o papel regulamentar do Conselho Mo-
netário Nacional e de supervisão do Banco Central 
do Brasil.

O texto da emenda global substituta realça os 
diferenciais das cooperativas de crédito; concede a 
estas todas as condições societário-operacionais para 
atuar no mercado financeiro, inclusive de modo a in-
fluenciar as instituições bancárias convencionais a se 
aproximarem mais dos anseios dos cidadãos usuários; 
estimula a profissionalização do setor; induz à organi-
zação sistêmica, mediante fortalecimento dos papéis 
das centrais e das confederações e, ao final, revoga 
um conjunto de regras que vinham dificultando o ade-
quado funcionamento dessas sociedades.

Diante da menção já feita sobre a amplitude do 
mérito e a forma de sua construção, e considerando a 
inexistência de impacto financeiro-orçamentário (não 
impõe desembolso ou renúncia de valores e não se 
refere a matéria tributária), somos pela adequação or-
çamentária e financeira e pela aprovação da emenda 
substitutiva global de plenário, acima relatada.

Por outra mão, Rio que se refere aos aspectos 
técnica legislativa, juridicidade e constitucionalidade, 
são também alcançadas com a proposta da emenda 
substitutiva global de plenário.

É expresso na ordem constitucional brasileira, 
mormente a partir da Emenda Constitucional nº 40, 
de 29 de maio de 2003, que alterou o artigo 192 da 
Carta Política Brasileira, que as cooperativas de cré-
dito e o movimento Cooperativo de Crédito tem seu 
papel e espaço no âmbito do Sistema Financeiro Na-
cional, ora disposto no Capítulo IV, do Título VII do 
texto constitucional.

Cabe lembrar que a criação de leis complemen-
tares, conforme a disposição do artigo 192 da Cons-
tituição Federal, para delinear os papéis dos diversos 
agentes econômicos, dentre eles as cooperativas de 
crédito; que atuam no Sistema Financeiro Nacional, 
e na Ordem Econômica Brasileira, é mandamento 
prescrito para o caso do Sistema Financeiro de Cré-
dito Cooperativo.

Nesse cenário, com plena programação da norma 
complementar pelo texto da Carta Republicana, é que 
se avalia o PLP nº 177/2004, conforme a emenda subs-
titutiva global de plenário apresentada e acima relatada, 
detém plenas condições de constitucionalidade.

Enfim, não fere cláusulas pétreas, garantias indi-
viduais, pois delimita a forma cooperativa no Sistema 
Financeiro Nacional, sendo plena a conciliação das 
razões do direito à constituição de cooperativas, na 
forma lei, conforme dispõe o artigo 5º, inciso XVIII, da 
Carta Maior, de maneira adequada à ordem econômi-
ca também descrita no texto constitucional (Capítulo 
IV do Título VII).

Quanto aos aspectos de técnica legislativa e juri-
dicidade, como acima já ventilado, nada temos a opor, 
pois estão obedecidos os preceitos constitucionais no 
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que diz, respeito à competência legislativa e as atri-
buições do Congresso Nacional e a legitimidade da 
iniciativa do processo legislativo.

Diante do acima exposto, votamos pela aprovação 
da emenda substitutiva global de plenário.

Sala de Sessões, 13 de agosto de 2008. – Depu-
tado Odacir Zonta.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Con-
cedo a palavra, para oferecer parecer à Emenda de 
Plenário, pela Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, ao ilustre Deputado Arnaldo Faria de Sá.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Para 
emitir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
no sentido de agir de forma cooperativa com o Plenário, 
nosso parecer é pela juridicidade, constitucionalidade 
e boa técnica legislativa da emenda substitutiva global 
e pela rejeição de todos os demais.

Este é o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Agra-

decemos ao ilustre Deputado Arnaldo Faria de Sá.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Em 

votação.
Para encaminhar, concedo a palavra ao nobre 

Deputado Luiz Carlos Hauly, que falará contra a ma-
téria.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB – PR. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, não sou contra, sou a favor da matéria. Simples-
mente, pondero que não deveria tributar PIS, COFINS 
ao Sistema de Crédito Cooperativo do Brasil.

Essa é uma aberração que deveria ter sido extir-
pada. Precisamos avançar. A legislação é boa, muito 
bem-vinda, eu a apóio. Parabenizo o Relator. Mas é 
preciso retirar a tributação. Há uma mania, um problema 
cultural no Brasil de se querer tributar crédito. É algo 
errado, nefasto que prejudica toda a população.

Não tenho nada contra o mérito, sou favorável. 
Minha posição contrária é por conta da tributação do 
Sistema de Crédito Cooperativo do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Para 
encaminhar a favor, o primeiro orador inscrito é o De-
putado Eduardo Valverde. (Pausa.) Ausente do ple-
nário.

Próximo orador inscrito é o ilustre Deputado Ro-
drigo Rollemberg. (Pausa.) Também ausente do ple-
nário.

 Concedo a palavra ao próximo orador inscrito, 
para encaminhar a favor, o ilustre Deputado Duarte 
Nogueira.

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB – SP. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, quero, desta tribuna, encaminhar favoravelmente 
à matéria. Cumprimento o Deputado Zonta, Relator, 

que também preside a Frente Parlamentar do Coopera-
tivismo, e me somo a todos os Parlamentares da Casa 
que abraçam a causa e a defendem, por compreender 
a importância do cooperativismo no Brasil.

A globalização, o mundo moderno, trouxe enor-
mes avanços na tecnologia, no desenvolvimento social, 
na possibilidade de podermos obter mais bens, mais 
e melhores resultados, mas trouxe um efeito nefasto: 
além da concentração de renda, retirou o poder de 
empreender de muitos, que, por força da concentração 
de renda e da situação econômica, ficaram alijados do 
processo produtivo.

O sistema cooperativista propicia aos seus co-
tistas, aos seus cooperados o ganho de escala e, ao 
mesmo tempo, o compartilhamento dos dividendos e 
dos resultados daquilo que o sistema se propôs a pro-
duzir ou realizar, sejam bens agrícolas ou serviços.

Avançar nesse conceito, cooperativa na área de 
crédito, vai permitir que se multiplique pelo País afora 
esse empreendedorismo salutar, que não concentra 
renda, que promove o desenvolvimento humano e que 
democratiza o acesso aos bens de produção e, obvia-
mente, aos bens de consumo.

Sr. Presidente, encaminho favoravelmente a essa 
matéria. É um tema que vem sendo discutido a partir 
de outras Legislaturas nesta Casa, recebeu enormes 
e excelentes contribuições de outros Parlamentares, 
que nem mais aqui estão, mas o advento desse en-
tendimento permitiu-nos colocar a matéria em votação 
no plenário da Casa nesta tarde, e certamente enca-
minharemos por sua aprovação.

Registro a nossa alegria em poder aprovar essa 
matéria, ou colocá-la em votação, porque, com certeza, 
não só ganha o cooperativismo brasileiro, mas o País 
todo ganha porque estamos modernizando o acesso 
ao crédito, salutar e mais justo, para as pessoas que 
querem produzir, trabalhar, gerar emprego e renda, sem 
a negativa e desnecessária concentração de renda.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Sobre 

a mesa requerimento no seguinte teor:

“Sr. Presidente, requeremos a V.Exa., 
nos termos do art. 161, IV, do Regimento In-
terno, preferência (destaque) para votação da 
Emenda Substitutiva Global apresentada pelo 
Deputado Arnaldo Jardim ao substitutivo da 
Comissão de Finanças e Tribtação do PLP nº 
177, de 2004 (Emenda de Plenário nº 1).

Sala das Sessões, 13 de agosto de 
2008. – Arnaldo Jardim, Líder em exercício 
do PPS.”

Trata-se da Emenda de Plenário nº 1 e o reque-
rimento foi feito pela bancada do PPS.
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O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Em 
votação o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Os 
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Vamos 

fazer agora a votação nominal.
Em votação a Emenda Substitutiva de Plenário 

nº 1.

“O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º As instituições financeiras cons-

tituídas sob a forma de cooperativas crédito 
submetem-se a esta Lei, bem como à legisla-
ção do Sistema Financeiro Nacional (SFN) e 
das sociedades cooperativas.

§ 1º As competências legais do Conselho 
Monetário Nacional (CMN) e do Banco Central 
do Brasil em relação às instituições financeiras 
aplicam-se às cooperativas de crédito.

§ 2º É vedada à constituição de coope-
rativa mista com seção de crédito.

Art. 2º As cooperativas de crédito destinam-
se, precipuamente, a prover, por meio da mutuali-
dade, a prestação de serviços financeiros a seus 
associados, sendo-lhes assegurado o acesso 
aos instrumentos do mercado financeiro.

§ 1º A captação de recursos e a conces-
são de créditos e garantias devem ser restritas 
aos associados, ressalvadas as operações re-
alizadas com outras instituições financeiras, e 
os recursos obtidos de pessoas jurídicas, em 
caráter eventual, a taxas favorecidas ou isen-
tos de remuneração.

§ 2º Ressalvado o disposto no §1º, é 
permitida a prestação de outros serviços de 
natureza financeira e afins a associados e a 
não associados.

§ 3º A concessão de créditos e garan-
tias a integrantes de órgãos estatutários, as-
sim como a pessoas físicas ou jurídicas que 
com eles mantenham relações de parentesco 
ou negócio, deve observar procedimentos de 
aprovação e controle idênticos aos dispensa-
dos às demais operações de crédito.

§ 4º A critério da assembléia geral, os pro-
cedimentos a que se refere o §3º, podem ser mais 
rigorosos, cabendo-lhe, nesse caso, a definição 
dos tipos de relacionamento a serem considerados 
para aplicação dos referidos procedimentos.

§ 5º As cooperativas de crédito, nos ter-
mos da legislação específica, poderão ter aces-
so a recursos oficiais para o financiamento das 
atividades dos de seus associados.

Art. 3º As cooperativas de crédito po-
dem atuar em nome e por conta de outras 
instituições, com vistas à prestação de ser-
viços financeiros e afins a associados e não 
associados.

Art. 4º O quadro social das cooperativas 
de crédito, composto de pessoas físicas e ju-
rídicas, é definido pela assembléia geral, com 
previsão no estatuto social.

Parágrafo único. Não serão admitidas 
no quadro social da sociedade cooperativa de 
crédito pessoas jurídicas que possam exercer 
concorrência com a própria sociedade coo-
perativa, nem a União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios bem como suas res-
pectivas autarquias, fundações e empresas 
estatais dependentes.

Art. 5º As cooperativas de crédito com 
conselho de administração podem criar dire-
toria executiva a ele subordinada, na qualida-
de de órgão estatutário composto por pesso-
as físicas associadas ou não, indicadas por 
aquele conselho.

Art. 6º O mandato dos membros do con-
selho fiscal das cooperativas de crédito terá du-
ração de até três anos, observada a renovação 
de ao menos, dois membros a cada eleição, 
sendo 1 (um) efetivo e 1 (um) suplente.

Art. 7º É vedado distribuir qualquer es-
pécie de benefício às quotas-parte do capital, 
excetuando-se remuneração anual limitada ao 
valor da taxa referencial do Sistema Especial 
de Liquidação e Custódia para Títulos Fede-
rais – SELIC.

Art. 8º Compete à assembléia geral das 
cooperativas de crédito estabelecer a fórmu-
la de cálculo a ser aplicada na distribuição de 
sobras e no rateio de perdas, com base nas 
operações de cada associado realizadas ou 
mantidas durante o exercício, observado o 
disposto no artigo 7º.

Art. 9º É facultado às cooperativas de 
crédito, mediante decisão da assembléia geral, 
compensar, por meio de sobras dos exercícios 
seguintes, o saldo remanescente das perdas 
verificadas no exercício findo.

Parágrafo único. Para o exercício da faculda-
de de que trata o caput, a cooperativa deve manter-
se ajustada aos limites de patrimônio exigíveis na 
forma da regulamentação vigente, conservando 
o controle da parcela correspondente a cada as-
sociado no saldo das perdas retidas.

Art. 10. A restituição de cotas de capital 
depende, inclusive, da observância dos limites 
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de patrimônio exigíveis na forma da regula-
mentação vigente, sendo a devolução parcial 
condicionada, ainda, à autorização específica 
do conselho de administração ou, na sua au-
sência, da diretoria.

Art. 11. As cooperativas centrais de crédi-
to e suas confederações podem adotar, quan-
to ao poder de voto das filiadas, critério de 
proporcionalidade em relação ao número de 
associados indiretamente representados na 
assembléia geral, conforme regras estabele-
cidas no estatuto.

Art. 12. O CMN, no exercício das com-
petências que lhe são atribuídas pela legisla-
ção que rege o SFN, poderá dispor, inclusive, 
sobre as seguintes matérias:

I – requisitos a serem atendidos previa-
mente à constituição ou transformação das 
cooperativas de crédito, com vistas ao res-
pectivo processo de autorização a cargo do 
Banco Central do Brasil;

II – condições a serem observadas na 
formação do quadro de associados e na cele-
bração de contratos com outras instituições;

III – tipos de atividades a serem desen-
volvidas e de instrumentos financeiros passí-
veis de utilização;

IV – fundos garantidores, inclusive a vincu-
lação de cooperativas de crédito a tais fundos;

V – atividades realizadas por entidades 
de qualquer natureza, que tenham por objeto 
exercer, com relação a um grupo de cooperati-
vas de crédito, supervisão, controle, auditoria, 
gestão ou execução em maior escala de suas 
funções operacionais;

VI – vinculação a entidades que exerçam, 
na forma da regulamentação, atividades de 
supervisão, controle e auditoria de cooperati-
vas de crédito;

VII – condições de participação societá-
rias em outras entidades, inclusive de natureza 
não cooperativa, com vistas ao atendimento 
de propósitos complementares, no interesse 
do quadro social;

VIII – requisitos adicionais ao exercício 
da faculdade de que trata o art. 9º.

§ 1º O exercício das atividades a que se 
refere o inciso V, regulamentadas pelo CMN, 
está sujeito à fiscalização do Banco Central 
do Brasil, sendo aplicáveis às respectivas en-
tidades e a seus administradores as mesmas 
sanções previstas na legislação em relação 
às instituições financeiras.

§ 2º O Banco Central do Brasil, no exer-
cício de sua competência de fiscalização das 
cooperativas de crédito, assim como a entidade 
que realizar, nos termos da regulamentação 
do CMN, atividades de supervisão local, po-
dem convocar assembléia geral extraordinária 
de instituição supervisionada, à qual poderão 
enviar representantes com direito a voz.

Art. 13. Não constitui violação do dever de 
sigilo de que trata a legislação em vigor o aces-
so a informações pertencentes a cooperativas 
de crédito, por parte de cooperativas centrais 
de crédito, confederações de centrais e demais 
entidades constituídas por esse segmento fi-
nanceiro, desde que se dê exclusivamente no 
desempenho de atribuições de supervisão, 
auditoria, controle e de execução de funções 
operacionais das cooperativas de crédito.

Parágrafo único. As entidades menciona-
das no caput devem observar sigilo em relação 
às informações que obtiverem no exercício de 
suas atribuições, bem como comunicar às au-
toridades competentes indícios de prática de 
ilícitos penais ou administrativos, ou de ope-
rações envolvendo recursos provenientes de 
qualquer prática criminosa.

Art. 14. As cooperativas singulares de 
crédito poderão constituir cooperativas cen-
trais de crédito, com o objetivo de organizar, 
em comum acordo e em maior escala, os ser-
viços econômicos e assistenciais de interes-
se das filiadas, integrando e orientando suas 
atividades, bem como facilitando a utilização 
recíproca dos serviços.

Parágrafo único. As atividades de que 
trata o caput, respeitada a competência do 
Conselho Monetário Nacional e preservadas 
as responsabilidades envolvidas, poderão ser 
delegadas às confederações constituídas pelas 
cooperativas centrais de crédito.

Art. 15. As confederações constituídas 
de cooperativas centrais de crédito têm por 
objetivo orientar, coordenar e executar ativi-
dades destas, nos casos em que o vulto dos 
empreendimentos e a natureza das atividades 
transcenderem o âmbito de capacidade ou a 
conveniência de atuação das associadas.

Art. 16. As cooperativas de crédito podem 
ser assistidas, em caráter temporário, mediante 
administração em regime de co-gestão, pela res-
pectiva cooperativa central ou confederação de 
centrais, para sanar irregularidades ou em caso de 
risco para a solidez da própria sociedade, devendo 
ser observadas as seguintes condições:
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I – existência de cláusula específica no 
estatuto da cooperativa assistida, contendo 
previsão da possibilidade de implantação des-
se regime e da celebração do convênio de que 
trata o inciso II;

II – celebração de convênio entre a coo-
perativa a ser assistida e a eventual co-gestora, 
a ser referendado pela assembléia geral, esta-
belecendo, pelo menos, a caracterização das 
situações consideradas de risco que justifiquem 
a implantação do regime de co-gestão, o rito 
dessa implantação por iniciativa da entidade co-
gestora e o regimento a ser observado durante 
a co-gestão; e

III – realização, no prazo de até um ano 
da implantação da co-gestão, de assembléia 
geral extraordinária para deliberar sobre a ma-
nutenção desse regime e da adoção de outras 
medidas julgadas necessárias.

Art. 17. A Assembléia Geral Ordinária 
das cooperativas de crédito realizar-se-á anu-
almente, nos 4

(quatro) primeiros meses do exercício 
social.

Art. 18. Ficam revogados os arts. 40 e 41 
da Lei 4.595, de 31 de dezembro de 1964, e 
o § 3º do art. 10; o § 10 do art. 18; o parágrafo 
único do art. 86, e o art. 84 da Lei 5.764, de 
16 de dezembro de 1971.

Art. 19. Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação.” (NR)

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Para en-
caminhamento das bancadas, acho que nós podemos...

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Tem acordo, Sr. Pre-
sidente. Pode começar a votação. Tem acordo.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Vamos 
colocar “sim” no painel para todas as orientações.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – É “sim” para 
todo mundo.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM – BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, há acor-
do. É importante que tenhamos um sobrepasso em relação 
ao número mínimo. É importante, portanto, que alguns 
Deputados que estão aqui orientando – 10 Deputados 
–, que não vão sair, deixem para votar ao final, para que 
haja um sobrepasso, porque, eventualmente, alguém 
pode errar, votar, e assim tranqüiliza a aprovação.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – A Pre-
sidência solicita às Sras. Deputadas e aos Srs. Depu-
tados 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 (Narcio Rodrigues) – A 
Presidência convoca todos os Parlamentares que se 
encontram em seus gabinetes ou em outras dependên-
cias da Casa para que venham ao plenário. Estamos 
em processo de votação nominal.

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

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ZONTA (PP – SC. Pela ordem. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, em nome do Partido 
Progressista, fazemos o mesmo apelo: que os Srs. 
Parlamentares venham ao plenário para votação des-
sa matéria importantíssima.

O SR. EDUARDO SCIARRA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. EDUARDO SCIARRA (DEM – PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, pela Liderança do Democratas, 
convocamos todos os Parlamentares do nosso parti-
do que se encontram na Casa para que venham até 
o plenário votar essa matéria que é muito importante. 
O cooperativismo de crédito tem representado impor-
tante avanço no País na concessão de crédito e tem 
ocupado espaços em regiões onde as instituições fi-
nanceiras tradicionais não chegam.

Então, é muito importante que avancemos ainda 
mais no cooperativismo de crédito, e queremos todos 
votando rapidamente para aprovarmos esta matéria.

O SR. DUARTE NOGUEIRA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pelo 
PSDB – quero pedir aos nossos Parlamentares que 
compareçam ao plenário para votar.

Orientamos, em nome da bancada do PSDB – 
a aprovação na forma da emenda substitutiva global, 
de autoria do Deputado Arnaldo Jardim, conforme 
acordo produzido entre as Lideranças dos partidos 
desta Casa.

O SR. DR. UBIALI – Sr. Presidente, peço a pa-
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. DR. UBIALI (Bloco/PSB – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, os Deputados 
do Bloco deverão comparecer ao plenário para votar 
“sim”, uma vez que o cooperativismo de crédito precisa 
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ser cada vez mais forte. Internacionalmente, no merca-
do financeiro, ele ocupa cerca de 16% do mercado; no 
Brasil, infelizmente, ele ainda ocupa somente 1%

Por isso, temos de apoiar essa emenda de Ple-
nário, votando “sim” para dar mais força ao sistema de 
cooperativismo de crédito.

O SR. ARNALDO JARDIM – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ARNALDO JARDIM (PPS – SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
mesma linha, nós, do PPS – também conclamamos 
nossos Parlamentares a virem votar e alertamos para 
o fato de que teremos provavelmente mais uma vota-
ção. Que as pessoas não se sintam desincumbidas de 
seu compromisso de plenário.

Faço ainda, no que diz respeito a esta matéria, 
uma referência ao Deputado Zonta, que é uma das una-
nimidades desta Casa e dirige com extrema competên-
cia a Frente Parlamentar em Defesa do Cooperativismo. 
S.Exa. teve nesta matéria, como tem em outras, um 
papel destacado. Ao saudar o Deputado Odacir Zonta, 
saúdo o conjunto de Parlamentares que apóiam a causa 
do cooperativismo, que é um compromisso, inclusive, 
do conjunto do Legislativo, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Apro-
veitamos o alerta de V.Exa. para chamar a atenção do 
Plenário e dos demais Parlamentares para a informação 
de que teremos nesta tarde outras votações nominais.

O SR. HENRIQUE FONTANA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT – RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, primeiro, 
quero partilhar com toda a Casa o resultado da reunião 
conduzida hoje pela manhã por V.Exa. e pelo Presidente 
Arlindo Chinaglia: esse acordo positivo para destrancar 
a pauta.

A votação que realizamos neste momento é ex-
tremamente importante para o País. Trata-se da regu-
lamentação de todo o sistema de crédito cooperativo 
nacional, em todas as áreas em que o crédito coope-
rativo atua, no financiamento à agricultura familiar, na 
habitação, para citar alguns exemplos.

Cumprimento o Relator da matéria, Deputado 
Zonta, Presidente da Frente Parlamentar em Defesa 
do Cooperativismo, pelo excelente trabalho que con-
duziu nesta negociação, e o Deputado Assis do Couto, 
que teve papel muito importante na condução desse 
acordo que estamos votando.

Peço a toda a base do Governo que permaneça 
em plenário porque após esta votação teremos provavel-

mente outra votação nominal em torno de uma emenda 
constitucional, dependendo do quorum que tenhamos 
– vamos ser muito claros, vamos ter de avaliar esse 
quorum –, além de um conjunto de outros projetos que 
estão acordados e de grande interesse para o País.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Para 
breves comunicações, concedo a palavra ao primei-
ro orador inscrito nesta tarde, o ilustre Deputado Lael 
Varella. (Pausa)

Concedo a palavra ao ilustre Deputado Ivan Va-
lente.

O SR. IVAN VALENTE (PSOL – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, na semana passada foi divulgado o resultado 
do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes – 
ENADE, que avalia os cursos superiores no Brasil, que, 
por sinal, foi muito interessante: entre as primeiras 40 
melhores faculdades e instituições de ensino superior 
avaliadas sequer havia uma escola particular privada. 

E digo desta tribuna que 80% das vagas de ensino 
superior no Brasil são oferecidas pelo setor privado. Nenhu-
ma das 40 faculdades avaliadas eram privadas. Por quê? 
Por uma razão muito simples: o ensino superior no Brasil 
virou um grande negócio, um verdadeiro comércio. 

Mas não é veiculado, inclusive na grande impren-
sa, que 95% da pesquisa nacional é feita nas universi-
dades públicas federais e estaduais. Nem as comuni-
tárias reconhecidas estavam entre as primeiras. Falta 
verba para o setor público, e o Governo está transfe-
rindo recursos públicos para o setor privado. 

Apresentamos projeto de lei que proíbe a entrada 
de capital estrangeiro provenientes de fundos de pensão e 
de financeiras norte-americanas para investir na educação 
como negócio em nosso País. Esse projeto até foi debatido 
outro dia em reunião da Comissão de Educação. 

Na oportunidade, ficou absolutamente claro que 
grandes grupos econômicos, os quais têm transformado 
a educação em negócio, estão aplicando em ações na 
Bolsa de Valores para captar recursos internacionais. 
Grandes empresas americanas, como a DeVry, que tem 
300 milhões de dólares para investir, consideram o Brasil 
um negócio aberto para as instituições privadas. 

Na verdade, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
dos, este é um bom momento para se discutir por que 
não avançamos na implementação do ensino superior 
público, no cumprimento do Plano Nacional de Edu-
cação, que multiplica por quatro as vagas no ensino 
superior público, e não conseguimos acabar com a 
transferência de recurso público para o setor privado. 

O que se comprova na avaliação do ENADE é a 
péssima qualidade do ensino nas instituições privadas, 
na sua grande maioria, com raras exceções. 

Obrigado. 
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O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Com 
a palavra o próximo orador, o ilustre Deputado Rodrigo 
Rollemberg. (Pausa.)

Com a palavra o Deputado Décio Lima. (Pausa.)
Com a palavra o Deputado Edinho Bez. (Pausa.)
Com a palavra o Deputado Chico Lopes.
O SR. CHICO LOPES (Bloco/PCdoB – CE. Pela 

ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, com alegria, faço o registro nesta 
Casa sobre o anúncio feito pelo Ministro da Educação, 
Fernando Haddad, da proposta de criação da Universi-
dade Federal de Integração Luso-Afro-Brasileira – UNI-
LAB, apresentada à Comunidade dos Países de Língua 
Portuguesa – CPLP, por ocasião da 7ª Conferência de 
Chefes de Estado e de Governo das Comunidades da 
CPLP, realizada em Lisboa no final do mês passado.

O projeto de lei que cria a UNILAB, encontra-se 
em análise no Ministério do Planejamento, Orçamen-
to e Gestão e deverá ser encaminhado ao Congresso 
Nacional ainda neste mês. O projeto define que a Ins-
tituição terá um idioma comum. A língua a ser utilizada 
será a portuguesa, e os cursos deverão ser ministrados 
em parte presencial e à distância, com prioridade para 
cursos de formação de professores, e 50% das vagas 
serão destinadas a estudantes de países da África. 

A nossa satisfação em fazer este registro é por 
entender que um projeto desta magnitude vai propor-
cionar a todos os jovens dos países que integram a 
CPLP a oportunidade de concluírem cursos de nível 
superior em pé de igualdade, permitindo uma nova 
perspectiva para que os países possam se desenvol-
ver, como também pela escolha da sede ser na cidade 
de Redenção, no meu Estado, o Ceará.

O povoado que deu origem a vila foi desmembra-
do de Baturité em 1868 com o nome de Acarapé. Em 
1882 foi criada a Sociedade Redentora Acarapense e 
em 1° de janeiro de 1883 realizou-se um ato em fren-
te à igreja matriz local, libertando todos os escravos 
da região. A partir daí a cidade recebeu o nome de 
Redenção, exatamente, por ter sido a primeira cidade 
brasileira a libertar todos os seus escravos. 

A cidade fica no norte cearense, a 55 quilômetros 
da capital, é reconhecida como uma das primeiras cida-
des do Brasil a abolir a escravidão. Sua população foi 
estimada em 2007 em pouco mais de 25 mil habitantes, 
possui ainda muitos dos seus patrimônios históricos, 
como senzalas, pelourinhos, igrejas, casas de senho-
res de engenho além de contar com um museu que 
expõe muitos artigos sobre a escravidão e sua abolição 
na região e por ser o Ceará, o Estado mais próximo 
de Portugal e da África. Portanto, consideramos muito 
justa a escolha da sede recair em Redenção. 

Os 8 países que integram a CPLP: Angola, Bra-
sil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, 

São Tomé e Príncipe e Timor Leste terão oportunida-
de de interação com outras instituições de educação 
superior de língua portuguesa. 

Em entrevista à Agência Brasil, o Ministro informou 
que o processo seletivo para ingresso na universidade 
deve ocorrer no primeiro semestre de 2010. O Secretário 
de Educação Superior, Ronaldo Mota, observa que a nova 
universidade levará em conta as carreiras pelas quais os 
países africanos têm maior interesse, como as Licenciatu-
ras em Ciências da Saúde, Física Biologia e as áreas de 
tecnologia, engenharia, administração e agronomia.

A universidade, diz o Secretário, além de ser ino-
vadora do ponto de vista acadêmico, atenderá algu-
mas peculiaridades. Entre as diferenças, ele destaca 
o estímulo ao regresso dos estudantes estrangeiros 
aos seus países de origem. 

Estamos pois, a espera do referido projeto nesta 
Casa para darmos o tratamento devido no que se refere 
à agilização na tramitação e a transformação em lei.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Com 

a palavra a próxima oradora inscrita, a ilustre Deputa-
da Vanessa Grazziotin.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, hoje pela manhã, 
logo na abertura da sessão extraordinária, comentei 
sobre a reunião que teria com o Sr. Alexandre, Diretor 
da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, para 
discutir problemas relativos à aviação civil e à estrutu-
ra aeroportuária no Estado do Amazonas, na capital e 
sobretudo nos municípios do interior. 

Ocorre que, por questões de segurança, 11 aero-
portos do interior do Estado do Amazonas, de 11 muni-
cípios, constam de uma lista de aeroportos que devem 
sofrer brevemente interdição. Desses 11 aeroportos, 2 
já foram fechados, um deles no Município de Barcelos, 
um dos 60 principais destinos turísticos do País, haja 
vista estar localizado na região do Rio Negro, local muito 
procurado para a prática da pesca esportiva. 

Enfim, estive reunida com o Diretor da ANAC, 
Sr. Presidente, e ficou claro que precisamos solucio-
nar esse problema, já que a medida a ser adotada é a 
mais desastrosa. Defender a segurança do usuário não 
significa fechar aeroportos, e, sim, fazer investimentos 
para dar total segurança a todos que os utilizam.

A ANAC tem clara consciência da importância 
dos aeroportos no Brasil, principalmente na Amazônia, 
que é parte integrante da vida das pessoas.

Portanto, ficamos de realizar uma próxima reunião 
semana que vem para discutir e chegar a um bom termo, 
abrir os aeroportos e melhorar sua infra-estrutura.

Muito obrigada.
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O SR. DUARTE NOGUEIRA – Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB – SP. Questão 
de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a título 
de colaboração, com base no § 2º do art. 120 do Regimento 
Interno, levanto a seguinte questão de ordem à Mesa. 

Que o Relator da Comissão de Constituição e 
Justiça faça uma emenda de redação para retificar uma 
palavra constante do § 2º, do art. 1º, que está redigido 
da seguinte forma: “É vedada à constituição de coope-
rativa mista com seção de crédito”. A palavra “seção” 
está grafada com “s”, no sentido de setor, quando, na 
verdade, o espírito do legislador aqui seria cessão, no 
sentido de ceder, grafado com “c” e “ss”.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Além 
disso, pegando carona na questão de ordem de V.Exa., 
a crase desse parágrafo, antes da palavra “constitui-
ção”, precisa ser retirada. 

Solicito ao ilustre Deputado Duarte Nogueira que en-
caminhe à Mesa sua sugestão, para que possamos tomar 
as providências acerca das correções necessárias. 

V.Exa. já está com o Relator.
O SR. DUARTE NOGUEIRA – Sr. Presidente, es-

tou com o Relator, Deputado Zonta, tirando as dúvidas, 
para esclarecer definitivamente ao Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Assim 
que V.Exas. chegarem a um denominador comum, in-
formem à Presidência, para que possamos comunicar 
ao Plenário como ficou o texto final. 

O SR. VIEIRA DA CUNHA (Bloco/PDT – RS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, há pou-
cos instantes, o Deputado João Campos, que preside 
– aliás, com muita competência – o Grupo de Trabalho 
para a reforma do Código Penal e do Código de Pro-
cesso Penal, comunicou-me que fui designado, o que 
muito me honra, Relator do Projeto de Lei nº 4.206-A, 
de 2001, que altera o Código de Processo Penal. 

Solicito aos demais Líderes e a V.Exa. que, por 
acordo, essa matéria fique como o último item da pau-
ta. Será o vigésimo projeto a ser votado. 

Justifico, Sr. Presidente. Trata-se de alteração do 
Código de Processo Penal, matéria complexa. Embora 
já tenha sido estudada no âmbito desse Grupo de Tra-
balho, há vários Deputados solicitando acesso ao texto 
final, para que possam conhecê-lo e, eventualmente, 
encaminhar sugestões ao nosso grupo.

Então, com a concordância do Deputado João 
Campos, quero aqui acatar a sugestão do meu colega, 
Deputado Miro Teixeira, e solicitar à Mesa, consultados 
os Srs. Líderes, que deixe como último item da pauta 
o Projeto de Lei n° 4.206-A, de 2001.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Eu 
queria dizer ao ilustre Deputado Vieira da Cunha que 

não há nenhum problema por parte da Mesa relativo a 
isso, mas gostaria de solicitar a V.Exa. que conversas-
se com os Srs. Líderes, porque a definição das priori-
dades das votações está sendo feita exatamente pelo 
Plenário. Nós apenas estamos aqui obedecendo àquilo 
que o Plenário nos indica. Acho que esse caminho é 
correto e vamos procurar segui-lo, desde que não haja 
nenhuma contestação pelo Plenário.

Agradecemos a V.Exa. a disposição de assumir 
a Relatoria dessa matéria.

O SR. ZONTA (PP – SC. Pela ordem. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, algumas dúvidas foram 
levantadas aqui pelo Deputado Duarte Nogueira, do 
PSDB – quanto ao § 2º do art. 1º, que diz:

“Art. 1º.......... ....... ..................................
§ 2º É vedada à constituição de coope-

rativa mista com seção de crédito.”

Aí quer dizer “com departamento de crédito”. É 
a mesma coisa. O entendimento é que não pode ter 
uma cooperativa de agropecuária que inclua um de-
partamento de crédito. É vedado, portanto. 

Então, para elucidar a dúvida e não criar outras, 
vamos fazer uma correção dizendo assim: 

“§ 2º É vedada a constituição de coo-
perativa mista com departamento ou seção 
de crédito.”

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Re-
dacionalmente, com esse texto, fica mais claro. Então, 
pedimos ao Relator que encaminhe essa emenda à 
Mesa para que possamos colocar no consolidado. 

O SR. ASSIS DO COUTO – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ASSIS DO COUTO (PT – PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu também 
discuti esse ponto com quem levantou o questiona-
mento. E há mais um aqui que eu gostaria de discutir 
com o Relator, já que há tempo ainda para adequar-
mos esses pontos de redação.

O art. 11 é bem taxativo, e não há nenhuma 
ressalva:

“Art. 11. Esta lei complementar entra em 
vigor na data de sua publicação”.

Há aspectos aqui, Relator, Deputado Zonta, que 
as cooperativas vão levar algum tempo para se adequar 
– inclusive seus estatutos – à nova legislação. Então, 
nós teríamos de acrescentar aqui um prazo mínimo – 
90, 120 dias – para que essas cooperativas pudessem 
se adequar à nova legislação. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – So-
bre essa matéria, nós vamos ter de fazer a correção 
já no Senado, porque, a esta altura – nós já estamos 
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em processo de votação –, o que V.Exa. está propon-
do é mudança de mérito. Portanto, nós vamos ter de 
procurar fazer esse ajuste no Senado. (Pausa.)

Ela foi mudada. Ela voltará ao Senado.
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Sr. Presi-

dente...
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Pois 

não, Líder Aleluia.
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM – BA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, este 
projeto está aqui na Câmara desde 2004. Ele tem um 
problema que decorre da estrutura constitucional brasilei-
ra. E permite, no meu entendimento, o equívoco de que 
o Senado possa ser Casa onde haja iniciativa legislativa. 
O Senado foi concebido para ser Casa revisora. E, por 
um erro da Constituinte, de tradição constitucional bra-
sileira, o Senado transforma eventualmente a Câmara 
em Casa revisora, como é este caso. 

Portanto, é a única restrição que eu faria ao pro-
jeto. É que a palavra da Câmara já não vale tanto; vale 
mais a do Senado, na medida em que nós somos ape-
nas Casa revisora. 

Mas eu quero deixar registrado que aqui tem his-
tória do Parlamento. Há um Deputado, que esteve aqui 
até a Legislatura passada, do meu Estado, o Deputado 
Coriolano Sales, um verdadeiro sacerdote da organiza-
ção das cooperativas de crédito. Quando eu conversava 
com ele, ficava entusiasmado. Ele correu o mundo todo, 
vendo como funcionava o sistema nos outros países. Não 
está aqui, não deve estar ouvindo, mas acho que pessoas 
como o Deputado Coriolano Sales têm justo motivo para 
estarem satisfeitas. E eu espero que o Senado aproveite 
muito do trabalho, tanto de Coriolano quanto de Marcos 
Cintra, quanto, agora, do Deputado Zonta. 

Acho que está na hora de todos votarmos. Fica 
evidente que há quorum para aprovarmos qualquer lei 
complementar hoje.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Nós 
queremos nos associar à manifestação de V.Exa. em 
relação ao Deputado Coriolano Sales, da sua Bahia, 
de Vitória da Conquista, que realmente deu uma con-
tribuição muito grande ao cooperativismo em geral e 
especificamente ao cooperativismo de crédito no perí-
odo em que serviu ao povo da Bahia nesta Casa.

V.Exa. tem toda a razão.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Para 

breves comunicações, ilustre Deputado Dr. Talmir Ro-
drigues. (Pausa.) 

Depois do próximo orador nós vamos encerrar 
a votação. 

Ilustre Deputada Angela Portela. (Pausa.)
O SR. WILSON BRAGA – Sr. Presidente, eu tam-

bém me inscrevi para as breves comunicações.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Nós 

estamos com a sua inscrição feita aqui, Governador. 
Já, já chegaremos ao seu nome.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Com 
a palavra o Deputado Jackson Barreto.

O SR. JACKSON BARRETO (Bloco/PMDB – SE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, faço uso da tribuna na tarde 
de hoje para registrar a homenagem que a Assembléia 
Legislativa do meu Estado prestou, na última segun-
da-feira, ao geólogo Eugênio Dezen, que vem a ser o 
Gerente-Geral da Unidade de Negócios e Produção 
de Sergipe e Alagoas, da PETROBRAS. 

Aquela solenidade marcou profundamente a vida 
desse cidadão gaúcho, que há muitos anos presta ser-
viços ao meu Estado e foi alçado à posição geral da 
região de Sergipe e Alagoas, da PETROBRAS, não 
apenas por sua competência, mas também pela com-
petência do Presidente da PETROBRAS na época, José 
Eduardo Dutra, que, sem dúvida alguma, foi um homem 
que prestou muitos serviços ao nosso Estado, fazendo 
investimentos na PETROBRAS e proporcionando ao 
meu Estado a condição de hoje dobrar a sua produção 
de petróleo. Sergipe, que produzia 42 mil barris de pe-
tróleo diários, vai passar a produzir, com os poços de 
Piranema, na região do Município de Estância, daqui até 
o ano de 2010, 100 mil barris diários de petróleo. Hoje, 
já passamos de 42 para 64 mil barris de petróleo. 

É evidente que tudo isso, o esforço, o investimento 
da PETROBRAS no meu Estado de Sergipe foi graças 
ao trabalho de José Eduardo. 

Sr. Presidente, para concluir, quero deixar bem 
clara aqui a ação benfazeja da PETROBRAS: de 1.600 
servidores diretos passou, em meu Estado, para 2.600; 
e de 4 mil terceirizados para 12 mil terceirizados. E até 
o ano 2010 vamos estar com um investimento de mais 
de 1 bilhão de reais no Estado de Sergipe. 

Tudo isso é fruto do esforço, da competência, 
do trabalho da equipe, dos técnicos da PETROBRAS, 
sob a direção, na época, de José Eduardo, e hoje de 
Sérgio Gabrielli, e também do Dr. Eugênio Dezen, no 
Estado de Sergipe.

Era o que tinha a dizer.
O SR. MAURÍCIO RANDS – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Pois 

não, Líder.
O SR. MAURÍCIO RANDS (PT – PE. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu quero so-
licitar a V.Exa. – nós já temos um quorum elevado –, 
se fosse possível, que encerre a votação. 

E há um consenso aqui no plenário entre os Líderes 
e as bancadas para votarmos a PEC da Juventude. E aí 
já faço o chamamento às Deputadas e aos Deputados 
que ainda não chegaram ao plenário – se V.Exa. con-
cordar, Sr. Presidente; e tem concordância dos Líderes 
–, para votarmos a PEC 138, a PEC da Juventude.

Nós vamos precisar de pelo menos 308 votos em 
plenário. Já temos 325. 
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O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Nós 
concordamos com V.Exa. e vamos encerrar a votação.

Os Parlamentares que ainda não votaram que o 
façam. (Pausa.)

O SR. WILSON BRAGA – (Bloco/PMDB – PB. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu vou 
pedir permissão a V.Exa. para fazer o meu registro. 

Eu quero registrar, Sr. Presidente, com a per-
missão de V.Exa., a luta dos universitários brasileiros 
para a reconstrução do prédio da UNE, que ficava na 
Avenida Flamengo, 132. 

Muitos e muitos Deputados Estaduais e Federais, 
inclusive os Deputados José Genoíno, Aldo Rebelo, 
Jofran Frejat, Lindberg Farias, Raimundo Eirado, Aldo 
Arantes e Wilson Braga – muitos universitários brasilei-
ros aqui presentes e outros ausentes – participaram da 
luta pela restauração da democracia no País e tiveram 
na UNE o seu ponto fundamental. 

E agora o Presidente da República acaba de con-
ceder um auxílio especial para que esses universitários 
– e os jornais de hoje trazem fotografias – iniciem o 
prédio imediatamente, na Rua Flamengo, 132.

Muito obrigado a V.Exa.
O SR. CARLOS SANTANA (PT – RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei de acordo com o partido. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Vou 
encerrar a votação. (Pausa.)

Está encerrada a votação.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Vou 

proclamar o resultado: 

VOTARAM:

SIM: 327 Sras. e Srs. Parlamentares; 
ABSTENÇÃO:  1 
TOTAL:  328.

A Emenda Substitutiva Global de Plenário nº 1 
foi Aprovada. 

Em Consequência Ficam Prejudicados: o Pro-
jeto Incial (PLP nº 177, de 2004; Os PLP’S nºs 50/95 
(66/03), 129/9, 131/96, 153/97, 155/97, 159/97, 261/01 
e 312/02, Apensados, e o Substitutivo Oferecido pela 
Comissão de Finanças e Tributação ao PLP 312/02, 
Apensado.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PLP Nº 177/2004 – EMENDA SUBS-
TITUTIVA GLOBAL DE PLENÁRIO Nº 1 – Nominal 
Eletrônica 
Início da votação: 13-8-08 16:05
Encerramento da votação: 13-8-08 16:33
Presidiram a Votação: Narcio Rodrigues 
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CENIN – Coordenação do Sistema Eletrônico 
de Votação

O SR. ZONTA (PP-SC. Pela ordem. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, quero estender o agrade-
cimento aos Srs. Parlamentares pela força em favor do 
cooperativismo de crédito.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Há sobre 
a mesa e vou submeter a votos a seguinte redação final 
do substitutivo da câmara dos deputados ao projeto de 
lei complementar nº 177-a de 2004, do Senado Federal

(PLS Nº 293/99 na Casa de origem) 
Substitutivo da Câmara dos Deputados ao Projeto 

de Lei Complementar nº 177 de 2004 do Senado Fe-
deral (PLS Nº 293/99 na Casa de origem), que dispõe 
sobre o Sistema Nacional de Crédito Cooperativo.

Dispõe sobre o Sistema Nacional de 
Crédito Cooperativo e revoga dispositivos 
das Leis nºs 4.595, de 31 de dezembro de 
1964, e 5.764, de 16 de dezembro de 1971.

Deputado Arnaldo Faria de Sá, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Os 
Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

APROVADA. 
A matéria vai ao Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Que-

remos cumprimentar o Plenário, o Deputado Zonta, 
os demais Relatores e todos que ajudaram a construir 
essa que é uma lei muito importante para todo o País, 
especialmente para o setor de cooperativismo de cré-
dito e o cooperativismo brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – 
Item 14.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 138-B, DE 2003 

(Do Sr. Sandes Júnior e Outros)

Discussão, em primeiro 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; tendo pareceres: da Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
pela admissibilidade. (Relator: Dep. Odair 
Cunha); e da Comissão Especial pela apro-
vação, com substitutivo. (Relatora: Dep. 
Alice Portugal). 

A SRA. NICE LOBÃO (DEM-MA. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, votei com 
o meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Pas-
samos à discussão da matéria.

Para falar contrariamente, o primeiro orador ins-
crito, ilustre Deputado Gerson Peres.

O SR. GERSON PERES (PP-PA. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
eu pedi a palavra para falar sobre a coerência do meu 
procedimento na Comissão de Constituição e Justi-
ça. Nós pegamos o hábito muito sério de emendar a 
Constituição a torto e a direito e de transplantar para 
a Constituição todos os problemas que já estão até 
obviamente legislados na própria Constituição, de ma-
neira genérica, e também nas próprias leis posteriores, 
como é simples verificar.

Eu digo sempre, na Comissão de Constituição e 
Justiça, que, se demorarmos mais tempo emendando 
a Constituição, como estamos emendando, nós vamos 
ter de chegar ao plenário com uma Constituição com 
mais de 10 quilos a 20, puxada num carrinho de mão, 
para podermos consultá-la. 

A Constituição dos países é dotada de um con-
junto de normas básicas e delimitadoras das demais 
normas jurídicas. E o resto é feito pela legislação com-
plementar, ordinária. Traduz o fato na lei para que o 
tempo possa ser facilmente modificado.

De forma que pedi a palavra para lamentar que 
se diga “PEC da Juventude”. Não se trata de PEC da 
Juventude. A Constituição é de todos os brasileiros, e 
ela é abordada em todos os seus capítulos de maneira 
geral, com direitos iguais, sem distinção de idade, de 
raça, de tempo. E nós queremos configurar uma discri-
minação desnecessária: a “PEC da Juventude”, a “PEC 
do Idoso”, a “PEC do Branco”, a “PEC do Preto”! Não 
façamos isso com a nossa Carta Magna!

Por isso, eu peço permissão àqueles que apro-
varam esta emenda nas Comissões, àqueles que de-
ram e vão dar o seu voto, para que eu seja o único ou 
o último a discordar deste procedimento legislativo. O 
que está nesta PEC está na Constituição, de maneira 
gerente, no capítulo referente à educação, no capítulo 
referente aos direitos individuais, no capítulo referente 
à comunicação social. E agora queremos colocar na 
Constituição os direitos que nós já aprovamos no códi-
go do adolescente, no código do jovem, da juventude; 
amplamente definidos ali.

É apenas um ponto de vista pessoal, meu, de um 
modesto estudante de Direito da província, querendo 
conscientizá-los, Deputados, de deixarmos a nossa 
Constituição sossegar um pouco. Porque as milhares 
de emendas que estão nesta Casa não caberão, jamais, 
num carro cheio de emendas. E seria a Constituição 
mais volumosa do mundo!

Por isso, eu votarei... 
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(O microfone é desligado.)
O SR. LUIZ CARLOS SETIM (DEM-PR. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
última votação, votei com a orientação do partido.

O SR. VALADARES FILHO (Bloco/PSB-SE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o meu partido na votação anterior.

O SR. ANGELO VANHONI (PT-PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o 
partido na última votação.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Eu 
quero comunicar ao Plenário que, quem não votou na 
votação anterior, votando agora, fica consolidada a 
presença no plenário.

O SR. JOÃO LEÃO (PP-BA. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação ante-
rior, votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Para 
discutir a favor, o ilustre Deputado Fernando Coruja. 
(Pausa.)

Deputado Arnaldo Jardim. (Pausa.)
Deputado Vicentinho. (Pausa.) Está abrindo 

mão.
Deputado Chico Lopes. (Pausa.)
Deputado Ricardo Barros. (Pausa.)
Deputado Carlos Zarattini. (Pausa.)
Deputado Walter Pinheiro. (Pausa.)
Deputado Maurício Quintella. (Pausa.)
Deputado Tarcísio Zimmermann. (Pausa.) Está 

abrindo mão.
Deputado Eduardo Valverde. (Pausa.)
Deputada Cida Diogo. (Pausa.)
Deputado Ribamar Alves. (Pausa.)
Deputado Rodrigo Rollemberg. (Pausa.) Abre 

mão?
Deputado Vignatti. (Pausa.)
Deputado Paulo Rubem Santiago. (Pausa.)
Deputada Manuela d’Ávila. (Pausa.)
Deputado Pompeo de Mattos. (Pausa.)
Deputado Efraim Filho. (Pausa.)
Deputado William Woo. (Pausa.)
Deputado Colbert Martins. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Com 

a palavra o Deputado Jorginho Maluly. 
O SR. JORGINHO MALULY (DEM-SP. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, ainda na sessão da manhã, eu fiz aqui um cha-
mamento aos colegas para o momento que estamos 
vivendo na área esportiva, que são as Olimpíadas. E, 
de manhã, eu dizia e repito aqui, agora, que é lamen-
tável que um país das proporções do Brasil esteja – 
ou estava, pelo menos, naquele momento – acima da 
trigésima posição nas Olimpíadas, enquanto países 

menores, muito menores, irrisoriamente menores do 
que o Brasil estão à nossa frente. 

E esta proposta de emenda constitucional é importan-
te, já que ela diz o seguinte, no seu art. 1º – art. 230-A:

“Art. 1º ..... ......................................... ....
‘Art. 230-A. O Estado protegerá os di-

reitos econômicos, sociais e culturais dos jo-
vens, mediante políticas específicas, visando 
a assegurar-lhes:

a) formação profissional e o desenvolvi-
mento da cultura;

b) acesso ao primeiro emprego e à ha-
bitação;

c) lazer;
d) segurança social”.

Ora, Sr. Presidente, nós todos, lamentavelmente, 
principalmente aqueles que, como eu, fizeram parte 
da CPI do Sistema Carcerário, pudemos comprovar, 
para a nossa tristeza, que a população carcerária do 
Brasil, na sua grande maioria, é composta de jovens. E 
mais ainda: que os homicídios hoje, no Brasil, também 
envolvem grande parcela da nossa juventude. 

Então, todo projeto que venha a resgatar essa 
meninada, tirar da rua, dar-lhe um direcionamento 
profissional, dar-lhe a oportunidade da prática espor-
tiva, dar-lhe a oportunidade de ter uma moradia digna; 
porque, sem dúvida nenhuma, aquela família que não 
tem a sua casa, não tem o seu lar, já é um caminho 
para a desestruturação dessa família.

Então, Sr. Presidente, eu venho aqui manifestar 
o meu apoio, manifestar a importância desta PEC, 
parabenizar os seus autores, todos aqueles que a 
apoiaram, como eu. E tudo aquilo que fazemos ainda 
é pouco. O Brasil tem uma grande dívida social com 
a sua juventude, com as suas crianças. E tudo aqui-
lo, seja Governo ou Oposição, qualquer um que seja; 
seja homem público, seja autoridade, a sociedade, 
os voluntários, as entidades, conselho tutelar, todas 
as pessoas, Pastoral da Criança, todo mundo tem a 
obrigação de contribuir para minimizar essa questão 
social da violência que envolve, infelizmente, as nos-
sas crianças e os nossos jovens.

Por isso, Sr. Presidente, venho aqui hoje, apro-
veitando este espaço, para parabenizar os autores 
e conclamar todos, porque eu tenho certeza de que 
será por unanimidade a aprovação desta Proposta de 
Emenda Constitucional nº 138-B.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. MAURÍCIO RANDS – Sr. Presidente, posso 

fazer uma sugestão de encaminhamento?
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – 

Pois não.
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O SR. MAURÍCIO RANDS (PT-PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu sinto já bem 
dialogado aqui no plenário. Nós sugerimos o seguinte 
encaminhamento, a critério de V.Exa., para agilizar os 
trabalhos: há um quorum alto; nós faríamos as orienta-
ções de bancada, cada partido faz a sua orientação; e 
aí seria aberta a votação, e aqueles oradores que estão 
inscritos para discussão e encaminhamento fariam as 
suas intervenções ao longo da votação.

Indago a V.Exa. se pode ser assim. Há uma con-
cordância já generalizada aqui no plenário sobre esse 
procedimento, para garantir que a PEC da Juventude 
seja votada.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB-DF. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a 
título de sugestão, eu só quero complementar o Líder 
do PT no sentido de que aqueles que abriram mão da 
discussão da proposta, para agilizar os trabalhos, pos-
sam ser chamados durante a votação desta PEC.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Nós 
consultamos o Plenário sobre a proposta feita pelo Líder 
do PT, que seria a de abrirmos o processo de votação; 
antes, porém, eu daria a palavra à Relatora – antes 
do início do processo de votação; e depois retomaria 
a lista de inscritos, para que pudessem falar.

O SR. LOBBE NETO (PSDB-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, as orientações de 
bancada estão preservadas?

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Estão 
preservadas. Inclusive, as inscrições para discutir e os 
encaminhamentos seriam preservados. Nós apenas 
inverteríamos, ouvindo a Relatora, depois fazendo a 
orientação de bancada. E retomaríamos a ordem de 
inscritos para a discussão e o encaminhamento.

O.k.? Não há nenhuma contestação? Há consen-
so do Plenário em relação à proposta? (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Passo 
a palavra à Sra. Relatora, a ilustre Deputada Alice Por-
tugal, para que possa fazer as suas considerações.

A SRA. ALICE PORTUGAL (Bloco/PCdoB-BA. Sem 
revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
dos, fiz questão de falar, até porque é praxe e regimental 
o Relator se pronunciar sobre as matérias em tela. 

Na verdade, essa matéria encontra-se na Casa. 
Foi-nos colocada a tarefa de oferecer parecer desde 
o dia 16 de novembro de 2004, nos termos do § 2º do 
art. 202 do Regimento Interno.

Foi fixada, nessa época, uma Comissão de 32 
membros titulares, igual número de suplentes, mais 
um titular e um suplente, atendendo ao rodízio entre 
bancadas para debater essa matéria, assim como toda 
uma ordem de políticas públicas para a juventude.

Essa Comissão, criada em 2004, foi presidida 
pelo jovem mineiro Deputado do PT, que fez um tra-
balho espetacular em relação à juventude, e eu ocu-
pava a sua Vice-Presidência. Conseguimos identificar 
os pontos nodais das políticas públicas de juventude 
no País. Além do Deputado Lobbe Neto, do Deputado 
Zonta, da Deputada Marinha Raupp, outros Deputa-
dos fizeram parte dessa Comissão, gerando, de fato, 
conferências parlamentares e um trabalho de grande 
monta para hoje podermos constitucionalizar a natu-
reza conceitual da juventude no País.

Sr. Presidente, os argumentos que foram aqui 
levantados por 2 Deputados, que discursaram contra 
nossa proposta de emenda constitucional, na verdade, 
não são efetivamente verídicos em relação à situação 
da juventude na Lei Maior do País. 

No Brasil, até hoje, na nossa douta Constituição, 
o conceito de juventude jamais esteve cravado. A Cons-
tituição Federal faz menção ao termo juventude uma 
única vez, no inciso XV do art. 24, ao estabelecer:

“Art. 24. Compete à União, aos Estados 
e ao Distrito Federal legislar concorrentemen-
te sobre:

 ........................................................... ...
XV – Proteção à infância e à juventude.”

O art. 7º, que trata dos direitos sociais e políticos 
dos trabalhadores urbanos e rurais, introduz um con-
ceito cronológico, respectivamente, ao proibir trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 18 anos 
e qualquer trabalho a menores de 14 anos, salvo na 
condição de aprendiz, e ao tornar facultativo o voto para 
maiores de 16 anos e menores de 18 anos.

Já as expressões “criança”, “infância”, “adoles-
cente”, “adolescência” são encontradas inúmeras ve-
zes no texto constitucional.

Relembremos alguns fatos que justificam as in-
serções.

Quando da elaboração da Constituição de 1988, 
organizações governamentais e não-governamentais 
lutaram por garantias constitucionais para a criança e 
o adolescente. Havia uma determinação consensual 
na sociedade de elaborar um estatuto. 

A política pública vigente era baseada na Lei 
4.513, de 1964, que tratava da política nacional do 
bem-estar do menor. E assim o Estatuto da Criança e 
do Adolescente floresceu.

Mas a Constituição de 1988 não tem um artigo 
sequer dedicado à juventude. E, objetivamente, Sr. 
Presidente, nós sabemos, com base na ausculta de 
diversos especialistas, que a juventude brasileira não 
é uma só. São várias juventudes: a juventude rural, a 
juventude urbana, a juventude afrodescendente, as 
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meninas jovens do Brasil. Decidimos, então, estipular 
uma circunstância cientificamente lastreada de ser 
considerado jovem, no Brasil, aquele brasileiro de 16 
a 29 anos e, ao mesmo tempo, constitucionalizar este 
conceito a partir desta PEC, na medida em que, como 
aqui expressei, não temos na Constituição Federal um 
artigo dedicado à juventude, mas já temos uma Secre-
taria Nacional de Juventude, vinculada à Presidência 
da República, e um Conselho Nacional de Juventude, 
por recomendação deste Poder Legislativo.

Já foi realizada a Convenção Ibero-Americana de 
Direitos da Juventude e a Conferência Nacional de Juven-
tude. Hoje, políticas da maior importância obviamente já 
se desenvolvem no Brasil. A inserção da expressão “do 
jovem” ou “da juventude” na Constituição brasileira refleti-
rá nas constituições e leis estaduais e nas leis orgânicas 
dos municípios. O processo civilizatório do País avançará 
e estaremos em sintonia com os demais países que já 
incluem a questão juvenil dentre as suas prioridades.

Participantes que fomos da Comissão Especial, 
que tratou das políticas de juventude nesta Casa, na 
condição de Vice-Presidenta e comprometida com as 
causas juvenis, votamos por essa aprovação da PEC 
nº 138-A, de 2003, no substitutivo, que já está publica-
do nesta Casa, aprovado na Comissão de Educação 
e com a emenda feita por mim na Comissão de Edu-
cação, a pedido dos diversos setores sociais.

O diálogo aconteceu com a sociedade e é preciso 
cravar a juventude na nossa Constituição, para que os 
seus direitos sejam efetivamente mais bem situados 
no termo constitucional e nas políticas interministeriais 
que estão vigendo no Brasil.

O SR. ZÉ GERARDO (Bloco/PMDB-CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei de acordo com o PMDB. 

O SR. LELO COIMBRA (Bloco/PMDB-ES. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, De-
putado Lelo Coimbra...

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Informo 
ao Plenário que quem votar agora terá consolidada a vo-
tação anterior. Não há necessidade de justificativa da au-
sência anterior. Nós vamos, conforme combinamos com 
o Plenário – quero alertar o Plenário que ainda haverá 3 
ou 4 votações nominais na tarde de hoje –, entrar no pro-
cesso de votação da PEC, abrindo o espaço agora para 
orientação das bancadas. Depois retomaremos a lista de 
inscritos para discussões e encaminhamentos.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB-PR. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, podemos 
abrir mão das discussões e ir direto para a votação, porque 
temos hoje a Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas 
para ser votada, projeto da maior importância.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Em 
votação, em primeiro turno, o substitutivo adotado pela 
Comissão Especial à Proposta de Emenda à Consti-
tuição nº 138, de 2003.

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO

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 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 pessoas por-
tadoras de deficiência física, sensorial ou mental, 
bem como de integração social do adolescente 
e do jovem portador de deficiência, mediante o 
treinamento para o trabalho e a convivência, e a 
facilitação do acesso aos bens e serviços coleti-
vos, com a eliminação de obstáculos arquitetôni-
cos 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 adolescente 
e ao jovem dependente de entorpecentes e 
drogas afins e portador do vírus HIV;
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VIII -criação de unidades de referência 
juvenil, com pessoal especializado na área 
de hebeatria;

IX – implementação de políticas públicas 
específicas destinadas a garantir a formação 
profissional, o acesso ao primeiro emprego e 
à 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 (Narcio Rodrigues) – Como 
vota o PRTB? (Pausa.)

Como vota o PCdoB? (Pausa.)
Como vota o PHS? (Pausa.)
Como vota o PSOL? (Pausa.)
Como vota o PSC? (Pausa.)
Como vota o PV? (Pausa.)
Como vota o PPS? (Pausa.)
Como vota o PTB? (Pausa.)
Como vota o PP?
O SR. GERSON PERES (PP-PA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PP vota 
no acordo. Agora, eu disse que votaria contra, mas a 
emenda é de um ilustre, querido amigo, membro do 
meu partido e eu vou me abster da votação. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Como 
vota o PR?

O SR. JOFRAN FREJAT (PR-DF. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – O PR vota “sim”, Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Como 
vota o Democratas?

O SR. EDUARDO SCIARRA (DEM-PR. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – O Democratas vota 
“sim”.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Como 
vota o PSDB?

O SR. LOBBE NETO (PSDB-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSDB vo-
tará “sim”, tendo em vista que é uma emenda cons-
titucional que faz 4 anos que está na expectativa de 
colocação neste plenário.

Abrindo esta pauta, que não é mais do Executivo, 
mas do Congresso Nacional, podemos prestigiar a juven-
tude brasileira, votando “sim”, para que a juventude esteja 
na nossa Carta Magna, na Constituição brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Como 
vota o Bloco Parlamentar PSB/PDT/PCdoB/PMN/
PRB?

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB-
DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Em defesa 
da juventude brasileira, o Bloco vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Como 
vota o PT?

O SR. REGINALDO LOPES (PT-MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – O PT vota “sim”, compreendendo 
que estamos comemorando 20 anos de nossa Constituição 
Federal. Esta votação é uma reparação de um erro, de um 
equívoco de nossa Constituição de não ter garantido, nos 
Direitos Individuais, o direito da população jovem.

O PT vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Com 

vota o Bloco PMDB/PTC?
O SR. PAULO HENRIQUE LUSTOSA (Bloco/

PMDB-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O 
Bloco, Sr. Presidente, vota a favor da PEC, reconhe-
cendo a importância da inclusão da juventude como 
categoria constitucional e reafirmando o compromisso 
do partido com os jovens. Nosso entendimento é que 
o jovem brasileiro é uma oportunidade para este País 
e merece assim ser tratado.

O PMDB vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Como 

vota o PSOL?
A SRA. LUCIANA GENRO (PSOL-RS. Pela or-

dem. Sem revisão da oradora.) – O PSOL vota “sim”, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Como 
vota o PHS?

O SR. MIGUEL MARTINI (PHS-MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – O PHS vota “sim”, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Como 
vota o PP?

O SR. SANDES JÚNIOR (PP-GO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PP vota 
“sim”, porque, afinal de contas, é a PEC da Juventu-
de. Imagine V.Exa. que as crianças, os idosos foram 
contemplados na nossa Constituição Federal, mas o 
Constituinte esqueceu de nós, jovens, na faixa dos 
vinte até os quarenta e poucos anos.

A formação profissional, o desenvolvimento da cultu-
ra, o acesso ao primeiro emprego e à habitação, ao lazer e 
à segurança social é o resumo da PEC da Juventude.

O PP vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Como 

vota o PTB?
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O SR. ERNANDES AMORIM (PTB-RO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – O PTB encaminha o 
voto “sim”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Como 
vota a Liderança da Minoria? (Pausa.)

Como vota o Governo?
O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB-PB. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O Governo vota 
“sim”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – A 
Presidência solicita às Sras. 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. EDUARDO SCIARRA (DEM-PR. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela 
Liderança do Democratas, convoco todos os Parlamen-
tares para que venham ao plenário, a fim de votar a PEC 
da Juventude, que há muito é esperada pela sociedade 
brasileira. Solicito aos Deputados do Democratas que 
venham ao plenário para votar essa matéria.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – A 
Presidência aproveita para convocar todos os Parla-
mentares que se encontram em outras dependências 
da Casa e nos seus gabinetes para que venham ao 
plenário. Estamos em processo de votação nominal.

O SR. DARCÍSIO PERONDI (Bloco/PMDB-RS. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o PMDB convoca todos os seus Parlamentares para 
que compareçam. O PMDB teve posição importante 
na Comissão. Existem hoje 30 milhões de jovens, há 
um grande número de suicídio e de violência e um 
grande número de jovens fora do ensino médio e do 
ensino fundamental. Portanto, é importante que exis-
tam políticas definidas. O PMDB convoca todos os 
seus Parlamentares para votar a PEC da Juventude, 
a juventude na Constituição Federal.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Re-
tomaremos a ordem de inscrição para a discussão da 
matéria. 

O próximo orador inscrito é o Deputado Dr. Ubiali, 
que falará contrariamente à matéria. (Pausa.)

Deputado Luiz Carlos Hauly. (Pausa.) S.Exa. abre 
mão da inscrição.

Ilustre Deputado Antonio Carlos Mendes Tha-
me. (Pausa.)

O SR. ARNALDO JARDIM (PPS-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, solicito a 
V.Exa. o registro da posição do PPS favorável ao projeto 
e espero que tenhamos a votação mais expressiva e 
mais ampla possível nessa matéria, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Pró-
ximo orador inscrito, ilustre Deputado Vilson Covatti. 
(Pausa.)

Ilustre Deputado Arnaldo Madeira.
O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB-SP.) – Sr. Pre-

sidente, Sras. e Srs. Parlamentares, não posso me furtar à 
discussão dessa matéria. Vejo que há um conjunto grande 
de Deputados envolvidos na aprovação dessa emenda 
constitucional – alguns envolvidos profundamente – com 
a melhor das intenções. Agora, fico me perguntando qual 
é o efeito de colocarmos na Constituição a palavra “jo-
vem” ou fazermos uma determinação de que precisa ser 
elaborado o Estatuto da Juventude e o Plano Nacional da 
Juventude. Não é necessário alterar a constituição para 
fazer um plano nacional ou um estatuto. 

Permanecemos com a nossa cultura de colocar tudo 
na Constituição e ampliá-la cada vez mais. Achamos que 
o que não está na Constituição não vale. Permanecemos 
com o espírito do Constituinte de 1988 que, em vez de 
elaborar uma Constituição genérica, com regras gerais, 
como é na maioria dos países, fez uma Constituição enor-
me, e só fazemos aumentá-la cada vez mais.

Temos realmente um problema sério relacionado 
à juventude: a maior parte dos desempregados e dos 
presos são jovens. Tive oportunidade de visitar distri-
tos policiais que estavam sendo desativados e vi que 
a maioria dos presos tinha menos de 30 anos. 

A mortalidade do jovem entre 16 e 24 anos afe-
ta profundamente a expectativa de vida da população 
brasileira. Tudo isso é sabido. É um drama. Vivemos 
uma tragédia nessa área, que, repito, afeta inclusive a 
expectativa de vida da população brasileira. 

E a expectativa de vida da mulher é cada vez maior 
em relação ao homem exatamente porque os jovens que 
morrem como conseqüência da violência, do crime, de 
desastre de automóvel, de moto, etc. são, na maioria das 
vezes, do sexo masculino. Então, vivemos uma verdadeira 
tragédia no tocante aos jovens por conta desses fenôme-
nos que estão ocorrendo em nossa sociedade. 

É estranho manter na Constituição o direito à vida. 
Está lá na nossa Carta Magna. Agora nós estamos 
acrescentando que o direito à vida se refere às pessoas 
de uma forma geral e, especificamente, ao jovem. 

Então , eu me pergunto o que significa essa vota-
ção. Vamos refletir sobre o que significa essa votação 
em termos do nosso trabalho como Parlamentar. 

Na minha visão, na minha percepção, repito, res-
peitando as pessoas que estão envolvidas na aprova-
ção, o que está ocorrendo hoje é que o Brasil é uma 
sociedade muito mais complexa, muito mais diversi-
ficada, e tem segmentos que estão na ponta do de-
senvolvimento da economia mundial, na produtivida-
de, na eficiência. As instituições estão atrasadas, não 



Agosto de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 14 37775 

conseguem acompanhar a evolução dessa sociedade 
capitalista complexa, diversificada. Estão vivendo ainda 
como se estivéssemos na década de 50 e de 60.

Então, parece que se acrescentou a palavra “jo-
vem” na Constituição e que, com a determinação de 
se fazer o Estatuto da Juventude, o Plano Nacional da 
Juventude, as questões estarão resolvidas.

Eu acho que há um vício no nosso comportamento, 
que é a eterna busca de consensos para votação. Então, 
vota-se aquilo que tem menos contradição. O que ocorre 
é que as grandes matérias, que seriam de interesse do 
Estado brasileiro, no sentido de modernizá-lo e torná-lo 
à altura da complexidade da nossa sociedade, das exi-
gências do nosso povo, não são votadas. E perdemos 
tempo na discussão deste tipo de matéria.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Que-

ro voltar a informar ao Plenário que quem votar agora 
terá feito a justificativa da votação anterior.

O SR. FILIPE PEREIRA (PSC-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, para orien-
tar pelo PSC.

O PSC orienta o voto “sim”. Somos a favor de 
toda medida que o Congresso Nacional venha a tomar 
para conceder direitos e garantias para a juventude 
do nosso País.

Por isso o PSC vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. AYRTON XEREZ – Sr. Presidente, peço a 

palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. AYRTON XEREZ (DEM-RJ. Questão de or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, submeto 
a V.Exa. uma questão de ordem, que pode vir a colabo-
rar com o conhecimento dos Srs. Parlamentares. 

A PEC em questão está emendando o capítulo 
da família, da criança, do adolescente, do jovem e do 
idoso. Tudo bem. Entretanto, no § 3º, inciso VIII, há um 
dispositivo que declara o seguinte: “Criação de unida-
des de referência juvenil, com pessoal especializado na 
área de hebeatria”. O vocábulo hebeatria foi trazido ao 
texto constitucional, Sr. Presidente, e eu gostaria que 
a Sra. Relatora pudesse fazer a gentileza de decifrar 
o que significa o verbete hebeatria.

Sr. Presidente, há uma dúvida no Plenário. O 
verbete hebeatria.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Nós 
gostaríamos de solicitar ao ilustre Deputado que con-
verse com a Relatora a respeito para que ela possa 
fazer os esclarecimentos. 

O SR. AYRTON XEREZ – Muito obrigado, Sr. 
Presidente. 

O SR. ROBERTO SANTIAGO (PV-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – O PV orienta “sim”

O SR. FILIPE PEREIRA (PSC-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só para orien-
tar o painel: o PSC vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Nós 
já fizemos orientação.

O SR. FILIPE PEREIRA – Não estava marcado 
no painel, Sr. Presidente 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – PSC, 
“sim”.

O SR. SIMÃO SESSIM (PP-RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, precisamos de 308 
votos “sim” e há CPI funcionando. 

Aproveito a oportunidade para parabenizar o 
Deputado Sandes Júnior, do nosso partido, pela ini-
ciativa dessa proposta de emenda à Constituição que 
atende aos jovens.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Já 
convocamos os Parlamentares para que venham ao 
plenário, pois estamos em processo de votação no-
minal.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Pró-
ximo orador inscrito para discutir a favor, ilustre Depu-
tado Nelson Pellegrino. (Pausa.)

O SR. JOSÉ GUIMARÃES (PT-CE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior...

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Não há 
necessidade de justificar, Sr. Deputado. Já informamos 
que basta votar agora que valerá como justificativa da 
votação anterior.

Deputado Gervásio Silva. (Pausa.)
Deputado Pompeo de Mattos. (Pausa.)
Deputado Pastor Manoel Ferreira. (Pausa.)
Deputado Maurício Rands. (Pausa.)
Deputado Maurício Quintella Lessa. (Pausa.)
Deputado Pompeo de Mattos, novamente. (Pausa.)
Deputada Vanessa Grazziotin. (Pausa.)
Deputado João Campos. (Pausa.) Abre mão da 

inscrição a favor da agilização dos trabalhos.
Deputado Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB-DF. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Parlamentares, o jurista Paulo Bonavides defende 
que tenhamos na Constituição Federal a prevalência dos 
princípios. O que temos com essa proposta de emenda 
à Constituição é exatamente isso: garantir no texto cons-
titucional a proteção dos direitos da juventude brasileira, 
pois já são cerca de 40 milhões de jovens neste País.

É bem verdade que, nesses últimos anos de Go-
verno do Presidente Lula, muita coisa vem sendo feita 
pela juventude brasileira. Podemos citar, por exemplo, 
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a criação de centenas de escolas técnicas, que vão 
suprir a necessidade de qualificação profissional dos 
nossos jovens; o PROUNI, que está abrindo centenas 
de milhares de vagas do ensino superior para os jo-
vens; ou a proposta, que deverá ser votada nesta Casa 
proximamente, que garante 50% das vagas das uni-
versidades públicas para alunos oriundos de escolas 
públicas. E poderíamos citar diversos outros projetos, 
em andamento nesta Casa ou já aprovados, ou políti-
cas públicas desenvolvidas pelo Governo.

Sr. Presidente, temos que garantir essas políticas 
como preceito constitucional, para que o Estado possa 
garantir políticas de profissionalização, de geração de 
emprego, acesso à cultura, ao esporte e ao lazer. Quan-
tos milhões de jovens neste País, Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Parlamentares, ainda não têm acesso à cultura 
e ao lazer? É essa juventude que é hoje a maior pro-
tagonista e a maior vítima da violência, e muitas vezes 
porque não têm à sua disposição políticas públicas de 
emprego, cultura, esporte e lazer, garantias que agora 
estarão preservadas na Constituição brasileira.

A Câmara dos Deputados presta hoje um grande 
serviço ao País e cumpre uma dívida com a juventude 
brasileira ao aprovar essa proposta de emenda à Cons-
tituição.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Con-

cedo a palavra, pela ordem, à Relatora, Deputada 
Alice Portugal.

A SRA. ALICE PORTUGAL (Bloco/PCdoB-BA. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
por alguns segundos me ausentei do plenário, mas pude 
ouvir ainda a exclamação e, ao mesmo tempo, a dúvida 
de um Deputado que se pronunciou anteriormente...

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – De-
putado Ayrton Xerez.

A SRA. ALICE PORTUGAL – ...para que escla-
recêssemos o que significa a hebeatria.

Na verdade, esse relatório, construído a muitas 
mãos na Comissão da Juventude, absorveu os con-
ceitos das várias áreas, interdisciplinariamente, para 
tratar dos problemas da juventude.

Hebeatria é a parte da ciência médica que trata 
da saúde do adolescente. Temos aqui, Deputado Ayr-
ton Xerez, um exemplar vivo de pediatra e hebeatra. O 
Deputado Darcísio Perondi é hebeatra. Então, a hebe-
atria é a área da ciência médica que trata de maneira 
especializada da saúde do adolescente.

Como nós sabemos, temos no Brasil o grave pro-
blema de gravidez na adolescência. Temos também o 
crescimento recente do índice de AIDS entre idosos 
e adolescentes. Obviamente, é preciso determinar 
as áreas do conhecimento nas quais as políticas de 

juventude vão submergir para absorver e ampliar os 
serviços do Estado.

Então, a hebeatria é o setor das ciências médicas 
que trata da saúde do adolescente. Agora, é fundamen-
tal que tratemos em lei as matérias. Essa matéria está 
há 4 anos tramitando, e a juventude brasileira aguarda 
a sua aprovação.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Com 

certeza.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Para 

discutir, concedo a palavra ao ilustre Deputado Regi-
naldo Lopes, que falará a favor da matéria. (Pausa.) 
Ausente do plenário.

Próximo orador inscrito, Deputado Darcísio Pe-
rondi.

O SR. DARCÍSIO PERONDI (Bloco/PMDB-RS. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
dos, estamos votando hoje uma PEC fundamental. Esta-
mos cuidando do brasileiro que ainda não está completo, 
que ainda não está formado, que está em processo de 
evolução. A criança tem o Estatuto da Criança; agora, 
estamos cuidando da parte seguinte, o adolescente, que 
não se completou na sua personalidade, no seu desen-
volvimento físico e emocional. Então, é decisivo.

Sabemos que o desemprego na juventude é três 
vezes mais do que na fase adulta. E sabemos que a 
juventude é afetada por não ter acesso à educação e 
pela violência. A segunda causa de morte na juventude 
é homicídio, violência. Meus queridos e minhas que-
ridas Deputadas, isso é assustador. Mais da metade 
dos nossos jovens não ingressam – na universidade? 
Jamais – no ensino médio! E mais: boa parte dos jo-
vens não concluem o ensino fundamental. E mais: 20% 
dos jovens não trabalham nem estudam.

Então, esta Casa, com essa PEC, passa a olhar 
– é evidente que haverá outros desdobramentos – o 
Estatuto do Adolescente, o plano de metas, que sairá 
por lei ordinária.

Então, sim, essa votação é decisiva. Estamos olhan-
do para o adolescente: protegendo o adolescente.

Todos nós estamos de parabéns. Mas nós es-
tamos assumindo um compromisso: talvez criarmos 
menos universidades pelo Brasil afora e olharmos para 
os jovens que não entram nem no ensino médio, que 
não concluem o ensino fundamental. E mais ainda: 
educação com ensino profissionalizante.

Esse será o passo seguinte, que esta Casa terá 
que dar depois de votar hoje a emenda constitucional 
da juventude.

Parabéns a esta Casa. E parabéns a todos nós, 
Deputados que trabalhamos.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Passa-
mos à lista de oradores que vão encaminhar a matéria.

Para encaminhar a votação, concedo a palavra ao 
ilustre Deputado Eduardo Valverde, que falará contra 
a matéria. (Pausa.)

Concedo a palavra ao Deputado Dr. Ubiali.
(Pausa.)

Concedo a palavra ao Deputado Luiz Carlos 
Hauly.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB-PR. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, eu voltei a reler o texto, porque ele veio inicial-
mente de uma forma e foi feita uma adaptação. Hoje, 
convencido de que o texto que está sendo aprovado 
é melhor, rendo-me a ele.

Sr. Presidente, um dos maiores erros da civiliza-
ção brasileira contemporânea tem sido o descaso do 
setor público e da sociedade em relação à infância, à 
adolescência e à juventude.

Não há dúvida de que – podemos dizer no plu-
ral – falhamos no dever maior de prover nossas crian-
ças – hoje uma grande quantidade, milhões, já jovens 
e adultos – De formação educacional, moral e ética, 
porque o sistema educacional brasileiro não ofertou o 
que deveria ter ofertado.

Nações que 35, 40 anos atrás eram menos desen-
volvidas passaram muito à frente do Brasil. É o caso, 
por exemplo, da Coréia e de vários outros países que 
avançaram muito na educação.

O Brasil ainda deve à sua infância, à sua adoles-
cência e à sua juventude um vigoroso programa revo-
lucionário de transformação educacional. Somente a 
educação pode produzir as mudanças necessárias, 
porque atualmente, quando nossos jovens chegam 
à idade de trabalhar, quando não lhes falta emprego, 
falta-lhes qualificação profissional. Não temos sequer 
uma política de educação de período integral. 

Esse é um erro lamentável. Permitimos que a tele-
visão brasileira, o mais poderoso meio de comunicação 
da história da humanidade, induzisse nossas crianças 
a um consumismo desenfreado. A Nação brasileira, o 
Governo e este Parlamento permitiram que isso aconte-
cesse. E a deformação decorre da falta de um controle 
rigoroso dessa área da comunicação nacional. 

Portanto, precisamos e devemos mudar, e temos 
condições para tanto. Essa emenda constitucional po-
derá produzir as mudanças necessárias para fazer a 
revolução que o Brasil ainda não fez: a revolução edu-
cacional e a revolução nos procedimentos dos meios 
de comunicação, para nos transformarmos numa nação 
desenvolvida e justa, o que todos nós queremos. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Para 
encaminhar a favor da matéria, concedo a palavra ao 
ilustre Deputado Fernando Coruja. (Pausa.)

Com a palavra o Deputado Arnaldo Jardim. (Pau-
sa.)

Com a palavra o Deputado Vicentinho. 
Logo após o pronunciamento do Deputado Vi-

centinho, encerraremos esta votação. 
O SR. VICENTINHO (PT-SP. Sem revisão do ora-

dor.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, antes 
de falar sobre este importante projeto, quero mandar 
um abraço ao Dr. Clóvis Chiaradia, ex-Prefeito de Ou-
rinhos, que está fazendo algo que merece uma nota 
nesta Casa: o lançamento, no próximo dia 16, na Bienal 
do Livro, de um dicionário de tupi-guarani. 

É importante voltarmos às nossas raízes, como 
já o fizeram países como o Paraguai e o Uruguai. 

Parabéns ao Dr. Clóvis Chiaradia pela bela contribui-
ção ao nosso povo e, principalmente, à nossa juventude. 

Por falar em juventude, Sr. Presidente, a proposta 
de emenda constitucional ora em votação vem de fato 
preencher uma lacuna constitucional, uma necessidade 
desse segmento tão especial – a juventude brasileira. 

Atualmente, muitos querem colocar sobre a ju-
ventude a responsabilidade pela violência de que ela é 
vítima com essa história de diminuição da maioridade 
penal. Essa é a solução mais fácil para os adeptos da 
bala, que dizem que a solução para o problema está 
em matar essa garotada. Muitos defendem essa tese. 
Infelizmente, até membros desta Casa. 

A aprovação dos direitos econômicos para esse 
segmento tão importante para construção do Brasil é a 
resposta mais bela dada pela Câmara dos Deputados. 
Representa direito a emprego, a cultura, a educação. 

Muitas vezes, exige-se dos jovens uma experiên-
cia que eles não possuem. Vejam, caros colegas, que 
coisa mais absurda: aqueles que hoje têm 40 anos, 
jovens ainda para se aposentar, também não conse-
guem trabalhar porque estão acima da idade. 

Nesse sentido, a aprovação do substitutivo me-
rece nosso elogio e nosso apoio. A propósito, quero 
saudar a Relatora, a querida Deputada Alice Portugal, e 
os demais Deputados pelo belo trabalho desenvolvido. 
Muitos Deputados não têm a idade da juventude, mas 
têm a juventude acumulada, porque sabem a impor-
tância de resolver essa falha no tecido social brasileiro 
e na Constituição Federal, de modo a assegurar, com 
todas as condições apresentadas neste substitutivo, 
o direito à dignidade da nossa juventude. 

Por isso, Sr. Presidente, voto favorável, com mui-
to orgulho.

Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Vou 
encerrar a votação. 

Há alguém no plenário que ainda não tenha vo-
tado? (Pausa.)

O SR. ROBERTO SANTIAGO (PV-SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PV 
entra em obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Está 
encerrada a votação.

Vou proclamar o resultado da votação: 

VOTARAM

SIM: 329 Sras. e Sr. Parlamentares; 
NÃO: 00; 

ABSTENÇÕES: 03; 
TOTAL: 332 Parlamentares.

APROVADO O SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA CO-
MISSÃO ESPECIAL À PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº 138, DE 2003.
EM CONSEQUÊNCIA FICA PREJUDICADA A PRO-
POSIÇÃO INICIAL (PEC Nº 138, DE 2003).
LISTAGEM DE VOTAÇÃO
Proposição: PEC Nº 138/2003 – SUBSTITUTIVO DA 
COMISSÃO ESPECIAL – Nominal Eletrônica 
Início da votação: 13/8/2008 16:58
Encerramento da votação: 13/8/2008 17:25
Presidiram a Votação:
Narcio Rodrigues 
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CENIN – Coordenação do Sistema Eletrônico 
de Votação

O SR. MAURÍCIO RANDS – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Tem 
a palavra V.Exa.

O SR. MAURÍCIO RANDS (PT-PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em nome 
da bancada do PT, quero parabenizar esta Casa e a 
ilustre Relatora, Deputada Alice Portugal, pelo exce-
lente trabalho que viabilizou essa conquista da juven-
tude brasileira. 

Estão de parabéns a Deputada Alice Portugal, 
o Deputado Reginaldo Lopes, Presidente da Frente 
Parlamentar, o Deputado Vignatti e todas as bancadas 
da Câmara dos Deputados, especialmente a Frente 
Parlamentar para a Juventude. 

Parabéns à juventude brasileira. 
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Con-

cedo a palavra ao Sr. Deputado Arnaldo Faria de Sá.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
reunião de Líderes hoje pela manhã, houve acordo no 
sentido de que, após o projeto da microempresa, votás-
semos o segundo turno dessa matéria ainda hoje.

É a proposta que faço a V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Natu-

ralmente, submeterei ao Plenário a proposta de votar 
ainda hoje o Estatuto da Microempresa e, logo depois, 
o segundo turno da PEC da Juventude.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Com 
a palavra o Sr. Deputado Bruno Araújo. 

O SR. BRUNO ARAÚJO (PSDB-PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, no momento 
em que a Câmara dos Deputados aprova esta proposta 
de emenda à Constituição, gostaria de cumprimentar 
o Deputado Eduardo Barbosa, de Minas Gerais, bem 
como o Deputado Lobbe Neto, de São Paulo, que pelo 
partido encaminharam a votação dessa PEC.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – A 
Presidência cumprimenta todos os Srs. Deputados 
que ajudaram a construir uma lei que acena para o 
comprometimento do Parlamento com a juventude 
brasileira.

O SR. MOREIRA MENDES (PPS-RO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
de acordo com a orientação do partido.

O SR. PAULO ROCHA (PT-PA. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação ante-
rior, votei com o partido.

O SR. GERALDO RESENDE (Bloco/PMDB-MS. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 

na votação anterior, votei conforme a orientação do 
meu partido.

O SR. JOSÉ LINHARES (PP-CE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com a 
orientação do partido na votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Item 6.

 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 

Nº 2-A, DE 2007 
(Do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame)

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Lei Complementar nº 2-A, de 2007, 
que acrescenta os incisos XXII e XXVIII 
ao § 1º do art. 17, da Lei Complemen-
tar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 
que Institui o Estatuto Nacional da Mi-
croempresa e da Empresa de Pequeno 
Porte; tendo pareceres: da Comissão 
de Desenvolvimento Econômico, Indús-
tria e Comércio, pela aprovação dos de 
nºs 111/07 e 123/07, apensados (Relator: 
Dep. Renato Molling); e pela aprovação 
do de nº 138/07, apensado (Relator: Dep. 
Guilherme Campos); e da Comissão de 
Finanças e Tributação, pela adequação 
financeira e orçamentária deste e dos 
de nºs 6/07, 34/07, 48/07, 56/07, 69/07, 
85/07, 86/07, 88/07, 96/07, 105/07, 110/07, 
111/07, 113/07, 120/07, 123/07, 126/07, 
137/07, 138/07, 278/08 e 310/08, apensa-
dos, pela prejudicialidade do de nº 7/07, 
apensado e, no mérito, pela aprovação 
deste e dos de nºs 34/07, 48/07, 56/07, 
85/07, 86/07, 88/07, 110/07, 111/07, 113/07, 
123/07, 126/07, 137/07, 138/07, 278/08 e 
310/08, apensados, com substitutivo, e 
pela rejeição dos de nºs 6/07, 69/07, 96/07, 
105/07 e 120/07, apensados (Relator: Dep. 
José Pimentel). Pendente de parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça e 
de Cidadania.

Tendo apensado os PLP’s nºs 6/07, 34/07, 
8/07, 56/07, 69/07, 85/07 (110/07 e 120/07), 
86/07, 88/07 (111/07, 123/07, 126/07 [137/07 
e 278/08], 138/07, 377/08), 105/07, 113/07, 
310/08, 384/08 e 393/08.

A SRA. MARIA DO ROSÁRIO (PT-RS. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei com o partido.



Agosto de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 14 37787 

O SR. MARCO MAIA (PT-RS. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o par-
tido na votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Con-
cedo a palavra, para oferecer parecer ao projeto, pela 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, ao 
ilustre Deputado Bonifácio de Andrada. (Pausa.)

O SR. MAURÍCIO RANDS – Pela ordem, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Tem 
a palavra V.Exa.

O SR. MAURÍCIO RANDS (PT-PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero sub-
meter à V.Exa. uma sugestão: que o encaminhamento 
seja feito da mesma forma do projeto anterior. Ou seja, 
que, após o parecer do Deputado Bonifácio de Andrada, 
seja aberto o painel. Os inscritos para debater e enca-
minhar a matéria o fariam ao longo da votação.

É possível, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Va-

mos solicitar ao ilustre Deputado Bruno Araújo que 
produza o parecer. 

Informamos ao Plenário que há emenda de ple-
nário. Portanto, ainda não podemos iniciar o processo 
de votação.

O SR. EDUARDO GOMES (PSDB-TO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na vo-
tação anterior, votei com o partido.

O SR. VICENTINHO ALVES (PR-TO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei com o Partido da República.

O SR. CARLOS BRANDÃO (PSDB-MA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
última votação, votei com o PSDB.

O SR. ANTÔNIO ANDRADE (Bloco/PMDB-MG. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
na votação anterior, votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Con-
cedo a palavra, para oferecer parecer ao projeto, pela 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
ao ilustre Deputado Bruno Araújo.

O SR. BRUNO ARAÚJO (PSDB-PE. Para emitir 
parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, cum-
prindo determinação de V.Exa., vou oferecer parecer 
pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidada-
nia em relação à matéria do Super-SIMPLES.

O projeto e as emendas atendem a todos os requi-
sitos de constitucionalidade, juridicidade e boa técnica 
legislativa. Portanto, o parecer é pela sua aprovação.

Acompanho a sugestão feita anteriormente no 
sentido de que, durante a votação do mérito, possa-
mos dar seguimento à discussão de matéria tão rele-
vante para o País.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Há 
oradores inscritos para discutir a matéria.

Para discutir a favor, o primeiro orador inscrito é 
o Deputado Rodrigo Rollemberg. (Pausa.)

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB-PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, sugiro 
a V.Exa. que dê continuidade ao processo, para que 
possamos fazer como ocorreu na votação da PEC da 
Juventude, ou seja, que se discuta enquanto há o in-
tervalo. Vamos ganhar em produtividade e votar esse 
importantíssimo projeto para o País.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – De-
putado Luiz Carlos Hauly, gostaríamos de fazer isso, 
mas temos um problema de procedimento, porque há 
emenda de Plenário. Temos de passar pela fase de 
discussão para poder colocar em votação a matéria, 
com o parecer sobre as emendas.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, há um 
acordo entre nós. Vamos passar direto pela fase das 
emendas e garantir aos inscritos que, durante o pro-
cesso de votação, V.Exa. concederá a palavra a eles.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Haven-
do unanimidade do Plenário em relação a essa suges-
tão, poderemos passar ao processo de votação.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – O pro-
jeto foi emendado. Há 2 emendas ao projeto.

EMENDAS DE PLENÁRIO

EMENDA DE PLENÁRIO Nº 1

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI 
COMPLEMENTAR Nº 2, DE 2007

Altera a Lei Complementar nº 123, de 
14 de dezembro de 2006.

Dêem-se nova redação aos seguintes dispositi-
vos do Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar n 
2, de 200º7, e apensos:

“Art. 1º A Lei Complementar nº 123, de 2006, 
passa a vigorar com as seguintes modificações:

... .......................................................... .
Art. 17. .. .................... ............................
... ........................................................ ...
V – (revogado) .... ............. .....................
. ........................................................... ..

Art. 79-E. Poderá ser concedido parcelamento 
dos débitos relativos ao Simples Nacional, de respon-
sabilidade da microempresa ou empresa de pequeno 
porte, obedecidas as regras vigentes para parcela-
mento de tributos e contribuições federais, na forma 
regulamentada pelo Comitê Gestor.
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§ 1º O valor mínimo da parcela mensal 
será de R$100,00 (cem reais), considerados 
isoladamente os débitos para com a Fazenda 
Nacional, para com a Seguridade Social, para 
com a Fazenda dos Estados, dos Municípios 
ou do Distrito Federal.

§ 2º O parcelamento será requerido à 
respectiva Fazenda para com a qual o sujeito 
passivo esteja em débito”.

Art. 2º Ficam revogados:
.................. ...................... .....................”

O art. 9º do Substitutivo ao Projeto de Lei Comple-
mentar nº 2, de 2007, passa a vigorar com a seguinte 
redação, renumerando-se o atual art. 9º para art. 10:

“Art. 9º As microempresas e empresas 
de pequeno porte que tiverem sido excluídas 
do Simples Nacional em razão da aplicação 
do revogado inciso V do caput do art. 17, po-
derão solicitar novo enquadramento até no-
venta dias da data de publicação desta lei 
complementar”.

 
Justificação

A presente emenda visa a:
Revogar o inciso V do art. 17 da Lei Complemen-

tar nº 123, de 2006 – que impede a opção ao Simples 
Nacional para as empresas que possuem débitos com 
o INSS, fazendas públicas federais, estaduais e muni-
cipais – tendo em vista que muitos débitos são oriun-
dos de erros de preenchimento de demonstrativos e 
guias já quitadas;

Possibilitar novo enquadramento às empresas 
que tiverem sido excluídas em razão da aplicação do 
citado inciso V do art. 17, que ora se revoga. Em ja-
neiro de 2008, cerca de 309 mil empresas pediram o 
enquadramento no regime, em sua maioria se tratava 
de pedido de reenquadramento de empresas excluí-
das indevidamente por meio de meros editais, em de-
sacordo com o artigo 31, § 2º. Os reenquadramentos 
foram negados para cerca de 100 mil empresas por 
apresentarem débitos, criando uma situação injusta, 
visto que aproximadamente 50% das empresas pos-
suem algum tipo de débito e não foram excluídas do 
regime; e

Permitir o parcelamento de débitos relativo ao 
Simples Nacional. Embora a Lei Complementar nº 
123, de 2006, não proíba o parcelamento deste tribu-
to, a Receita Federal do Brasil se recusa a autorizar 
o parcelamento sob a alegação de que tal concessão 
caracterizará um incentivo fiscal cujo artigo 24 veta.

Sala das Sessões, 13 de agosto de 2008. – De-
putado Júlio Delgado – Deputado Vieira da Cunha, 
Vice-Líder do Bloco PSB, PDT, PCdoB, PMN, PRB 
– Deputado José Carlos Aleluia, Vice-Líder do DEM – 
Deputado Roberto Santiago, Vice-Líder do PV – Depu-
tada Luciana Genro, Líder do SOL – Deputado Bruno 
Araújo, Vice-Líder do PSDB.

 
EMENDA SUBSITTUTIVA DE PLENÁRIO  

Nº 2 AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR  
Nº 2, DE 2007 

(Apensos: PLP nº 6/2007, PLP nº 34/2007, 
 PLP nº 48/2007, PLP nº 56/2007, PLP nº 69/2007, 
PLP nº 85/2007, PLP nº 86/2007, PLP nº 88/2007, 

PLP nº 96/2007, PLP nº 105/2007, PLP nº 110,  
PLP nº 111/2007, PLP nº 113/2007, PLP nº 20/2007, 

PLP nº 123/2007, PLP nº 126/2007,  
PLP nº 137/2007, PLP nº 138;/2007,  
PLP nº 278/2008; PLP nº 310/2008)

Altera a Lei Complementar nº 123, de 
14 de dezembro de 2006 e dá outras pro-
vidências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei Complementa nº 123, de 2006, passa 

a vigora com as seguintes modificações:

“Art. 13. ........... ................... ...................
....... ...................... .................................
§ 1º ............ .................... .......................
............. ...................... ........................... 
IV – Imposto sobre Propriedade Territo-

rial Rural – ITR;
........... ...........................................”(NR)
“Art. 18. O valor devido mensalmente 

pela microempresa e empresa de pequeno 
porte comercial, optante pelo Simples Nacio-
nal, será determinado mediante aplicação da 
tabela do Anexo I.

. .....................................................”(NR)
“Art. 25. .... ................... ..........................
.................. ...................... ......................
Parágrafo único. A declaração de que 

trata ao caput constitui confissão de dívida e 
instrumento hábil e suficiente para a exigência 
dos tributos e contribuições que não tenham 
sido recolhidos resultantes das informações 
nela prestadas”. (NR)

“Art. 41. Os processos relativos a impos-
tos e contribuições abrangidos pelo Simples 
Nacional serão ajuizados em face da União, 
que será representada em juízo pela Procura-



Agosto de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 14 37789 

doria-Geral da Fazenda Nacional, observado 
o disposto no § 5º.

........................ ...................... ................
§ 4º Aplica-se o disposto neste artigo aos 

impostos e contribuições que não tenham sido 
recolhidos resultantes das informações presta-
das na declaração a que se refere o art. 25.

§ 5º Excetuam-se do disposto no ca-
put:

I – os mandados de segurança nos quais 
se impugnem atos de autoridade coatora per-
tencente a Estado, Distrito Federal ou Muni-
cípio;

II – as ações que tratam exclusivamente 
de tributos de competência dos Estados, do 
Distrito Federal ou dos Municípios, as quais 
serão propostas em face desses entes fede-
rativos, representados em juízo por suas res-
pectivas procuradorias;

III – as ações promovidas na hipótese 
de celebração do convênio de que trata o § 
3º”. (NR)

Art. 2º A Lei Complementar nº 123, de 2006, pas-
sa a vigorar com as seguintes modificações:

“Art. 2º ... ................... ............................
........................ ...................... ................
I – Comitê Gestor do Simples Nacional, 

vinculado ao Ministério da Fazenda, composto 
por 4 (quatro) representantes da Secretaria da 
Receita Federal do Brasil, como representante 
da União, 2 (dois) dos Estados e do Distrito 
Federal e 2 (dois) dos municípios, para tratar 
dos aspectos tributários; e

................ ......................................”(NR)
“Art. 3º ...... ................... .........................
.................. ...................... ......................
§ 4º Não poderá se beneficiar do trata-

mento jurídico diferenciado previsto nesta Lei 
Complementar, incluído o regime de que trata 
o art. 12 para nenhum efeito legal, a pessoa 
jurídica:

............................ ...................... ............
§ 5º o disposto nos incisos IV e VII do § 

4º não se aplica a participação no capital de 
cooperativas de crédito, bem como em central 
de compras, bolsas de subcontratação, no con-
sórcio referido no art. 50 e na sociedade de 
propósito específico prevista no art. 56, e em 
associações assemelhadas, sociedades de 
interesse econômico, sociedades de garantia 
solidária e outros tipos de sociedade, que te-
nham como objetivo social a defesa exclusiva 

dos interesses econômicos das microempre-
sas e empresas de pequeno porte.

............... .................. ....................“(NR)
“Art. 9º..... ................... ...........................
................. ...................... .......................
§ 3º No caso de existência de obrigações 

tributárias, previdenciárias ou trabalhistas refe-
rido no caput, o titular, o sócio ou o administra-
dor da microempresa e da empresa de peque-
no porte que se encontre sem movimento há 
mais de 3 (três) anos poderá solicitar a baixa 
nos registros dos órgãos públicos federais, 
estaduais e municipais independentemente 
do pagamento de débitos tributários, taxas 
ou multas devidas pelo atraso na entrega das 
respectivas declarações nesses períodos, ob-
servado C disposto nos §§ 4º e 5º.

§ 4º A baixa referida no § 3º não impe-
de que, posteriormente, sejam lançados ou 
cobrados impostos, contribuições e respecti-
vas penalidades, decorrentes da simples falta 
de recolhimento ou da prática, comprovada e 
apurada em processo administrativo ou judi-
cial, de outras irregularidades praticadas pelos 
empresários, pelas microempresas, pelas em-
presas de pequeno porte ou para seus sócios 
ou administradores.

§ 5º A solicitação de baixa na hipóte-
se prevista no § 3º importa responsabilidade 
solidária dos titulares, dos sócios e dos ad-
ministradores do período de ocorrência dos 
respectivos fatos geradores.

§ 6º Os Órgãos referidos no caput terão 
o prazo de 60 (sessenta) dias para efetivar a 
baixa nos respectivos cadastros.

§ 7º Ultrapassado o prazo previsto no § 
6º sem manifestação do Órgão competente, 
presumir-se-á a baixa dos registros das mi-
croempresas e as das empresas de pequeno 
porte.

§ 8º Excetuado o disposto nos §§ 3º a 
5º, na baixa de microempresa ou de empresa 
de pequeno porte aplicar-se- ão as regras de 
responsabilidade previstas para as demais 
pessoas jurídicas.

§ 9º Para os efeitos considera-se sem 
movimento a microempresa ou a empresa de 
pequeno porte que não apresente mutação 
patrimonial e atividade operacional durante 
todo o ano-calendário.” (NR)

“Art. 13.... .................. ............................
.............. ...................... .......................... 
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VI – Contribuição patronal previdenciária 
(CPP) para a Seguridade Social, a cargo da 
pessoa jurídica, de que trata a art. 22 da Lei 
nº 8.212, de 24 de julho de 1991, exceto no 
caso da microempresa e da empresa de pe-
queno porte que se dediquem as atividades 
de prestação de serviços referidas nos §§ 5º-C 
e 5º-D do art. 18;

.............. ...................... ..........................
§ 1º........ .................... ............................
................ ...................... ........................
XIII – .......... .................... .......................
.................... ...................... ....................
g) nas operações com bens ou merca-

dorias sujeitas ao regime de antecipação do 
recolhimento do imposto, nas aquisições em 
outros Estados e Distrito Federal:

1 – com encerramento da tributação, 
observado a disposto no inciso IV do § 4º do 
art. 18;

2 – sem encerramento da tributação, hi-
pótese em que será cobrada a diferença entre 
a alíquota interna e a interestadual, sendo ve-
dada a agregação de qualquer valor.

h) nas aquisições em outros Estados e 
Distrito Federal de bens ou mercadorias, não 
sujeitas ao regime de antecipação do recolhi-
mento do imposto, relativo a diferença entre a 
alíquota interna e a interestadual.

............... ...................... .........................
§ 5º A diferença entre a alíquota inter-

na e a interestadual de que tratam as alíne-
as g e h do inciso XIII do § 1º será calculada 
tomando-se por base as alíquotas aplicáveis 
as pessoas jurídicas não optantes pelo Sim-
ples Nacional.

§ 6º Comitê Gestor do Simples Nacio-
nal:

I – Disciplinará a forma e as condições em 
que será atribuída à microempresa ou empresa 
de pequeno porte optante pelo Simples Nacio-
nal a qualidade de substituta tributária; e

II – poderá disciplinar a forma e as con-
dições em que será estabelecido a regime de 
antecipação do ICMS previsto na alínea g do 
inciso XIII do § 1º deste artigo.” (NR)

“Art. 17....... .................. .........................
................... ...................... .....................
X – que exerça atividade de produção 

ou venda no atacado de bebidas alcoólicas, 
produtos classificados nos códigos 2105.90.10 
Ex 02, 22.01, 22.02, exceto as Ex 01 e Ex 02 
do código 2202.90.00, e 22.03, da Tabela de 

Incidência do IPI -TIPI aprovada pelo Decreto 
nº 6.006, de 28 de dezembro de 2006, cigar-
ros, cigarrilhas, charutos, filtros para cigarros, 
armas de fogo, munições e pólvoras, explosi-
vos e detonantes;

........... ...................... .............................
XV – que realize atividade de locação de 

imóveis próprios, exceto quando se referir a 
prestação de serviços tributados pelo ISS.

...... ...................... ..................................
§ 1º As vedações relativas a exercício de 

atividades previstas no caput não se aplicaram 
as pessoas jurídicas que se dediquem exclu-
sivamente as atividades referidas nos §§ 5º-B 
a 5º-E do art. 18, ou as exerçam em conjunto 
com outras atividades que não tenham sido 
objeto de vedação no caput.

  .................................................. ...(NR)
“Art. 18...... .................. ..........................
............. ...................... ...........................
§ 4º..... .................... ...............................
........... ...................... ............................. 
V – as receitas decorrentes da exporta-

ção de mercadorias para a exterior, inclusive 
as vendas realizadas por meio de comercial 
exportadora ou da sociedade de propósito es-
pecífico prevista no art. 56.

........... ...................... .............................
§ 5º As atividades industriais serão tri-

butadas na forma do Anexo II.
§ 5º-A. As atividades de locação de bens 

móveis serão tributadas na forma do Anexo III, 
deduzindo-se da alíquota o percentual corres-
pondente ao ISS previsto nesse Anexo.

§ 5º-B. Sem prejuízo do disposto no § 
1º do art. 17, serão tributadas na forma do 
Anexo III, exceto as atividades de prestação 
de serviços de transportes intermunicipais e 
interestaduais, as quais se aplica o disposto 
no § 5º-E , as seguintes atividades de presta-
ção de serviços:

I – creche, pré-escola e estabelecimento 
de ensino fundamental;

II – agência terceirizada de correios; III 
– agência de viagem e turismo;

IV – centro de formação de condutores 
de veículos automotores de transporte terres-
tre de passageiros e de carga;

V – agência lotérica;
VI – serviços de manutenção e repara-

ção de automóveis, caminhões, ônibus, outros 
veículos pesados, tratores, máquinas e equi-
pamentos agrícolas;
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VII – serviços de instalação, manuten-
ção e reparação de acessórios para veículos 
automotores;

VIII – serviços de manutenção e repara-
ção de motocicletas, motonetas e bicicletas;

IX – serviços de instalação, manutenção 
e reparação de máquinas de escritório e de 
informática;

X – serviços de reparos hidráulicos, elé-
tricos, pintura e carpintaria em residências ou 
estabelecimentos civis ou empresariais, bem 
como manutenção e reparação de aparelhos 
eletrodomésticos;

XI – serviços de instalação e manutenção 
de aparelhos e sistemas de ar condicionado, 
refrigeração, ventilação, aquecimento e trata-
mento de ar em ambientes controlados;

XII – veículos de comunicação, de radio-
difusão sonora e de sons e imagens, e mídia 
externa; e

XIII – transporte municipal de passa-
geiros.

§ 5º–C Sem prejuízo do disposto no § 1º 
do art. 17, as atividades de prestação de ser-
viços seguintes serão tributadas na forma do 
Anexo IV, hipótese em que não estará incluída 
no Simples Nacional a contribuição prevista no 
inciso VI do caput do art. 13, devendo ela ser 
recolhida segundo a legislação prevista para 
as demais contribuintes ou responsáveis:

I – construção de imóveis e obras de en-
genharia em geral, inclusive sob a forma de 
subempreitada;

II – empresas montadoras de estandes 
para feiras;

III – escolas livres, de línguas estrangei-
ras, artes, cursos técnicos e gerenciais;

IV – produção cultural e artística; e
V – produção cinematográfica e de ar-

tes cênicas.
§ 5º-D. Sem prejuízo do disposto no § 1º 

do art. 17, as atividades de prestação de ser-
viços seguintes serão tributadas na forma do 
Anexo V, hipótese em que não estará incluída 
no Simples Nacional a contribuição prevista no 
inciso VI do caput do art. 13, devendo ela ser 
recolhida segundo a legislação prevista para 
os demais contribuintes ou responsáveis:

I – cumulativamente administração e lo-
cação de imóveis de terceiros;

II – academias de dança, de capoeira, 
de ioga e de artes marciais;

III – academias de atividades físicas, des-
portivas, de natação e escolas de esportes;

IV – elaboração de programas de com-
putadores, inclusive jogos eletrônicos, desde 
que desenvolvidos em estabelecimento do 
optante;

V – licenciamento ou cessão de direito 
de usa de programas de computação;

VI – planejamento, confecção, manu-
tenção e atualização de páginas eletrônicas, 
desde que realizados em estabelecimento do 
optante;

VII – escritórios de serviços contábeis; e
VIII – serviço de vigilância, limpeza ou 

conservação.
§ 5º-E. Sem prejuízo do disposto no § 

12 do art. 17, as atividades de prestação de 
serviços de transportes intermunicipais e inte-
restaduais serão tributadas na forma do Ane-
xo III, deduzida a parcela correspondente ao 
ISS e acrescida a parcela correspondente ao 
ICMS prevista no Anexo I.

§ 5º-F. As atividades de prestação de 
serviços referidas no § 2º do art. 17 serão tri-
butadas na forma do Anexo III, salvo se, para 
alguma dessas atividades, houver previsão 
expressa de tributação na forma dos Anexos 
IV ou V.

§ 6º No caso dos serviços previstos no § 
2º do art. 62 da Lei Complementar nº 116, de 
31 de julho de 2003, prestados pelas microem-
presas e pelas empresas de pequeno porte, 
o tomador do serviço devera reter o montante 
correspondente

na forma da legislação do município onde 
estiver localizado, observado a disposto no § 
4º do art. 21.

§ 7º A sociedade de propósito especifi-
co de que trata o art. 56 que houver adquirido 
mercadorias de microempresa ou empresa de 
pequeno porte que seja sua sócia, bem coma 
a empresa comercial exportadora que houver 
adquirido mercadorias de empresa optante 
pelo Simples Nacional, com o  fim específico 
de exportação para o exterior, que, no prazo 
de 180 (cento e oitenta) dias, contados da 
data da emissão da nota fiscal pela vende-
dora, não comprovar a seu embarque para a 
exterior ficara sujeita ao pagamento de todos 
as impostos e contribuições que deixaram de 
ser pagos pela empresa vendedora, acresci-
dos de juros de mora e multa, de mora ou de 
ofício, calculados na forma da legislação que 
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rege a cobrança do tributo não pago, aplicá-
vel a sociedade de propósito específico ou a 
própria comercial exportadora.

........... ....................... ............................
§ 9º Relativamente a contribuição pa-

tronal previdenciária, devida pela vendedora, 
a sociedade de propósito específico de que 
trata a art. 56 ou a comercial exportadora de-
verão recolher, no prazo previsto no § 8º, o 
valor correspondente a 11% (onze por cento) 
do valor das mercadorias não exportadas nos 
termos do § 7º.

§ 10. Na hipótese do § 7º a sociedade de 
propósito específico de que trata o art. 56 ou a 
empresa comercial exportadora não poderão 
deduzir do montante devido qualquer valor a 
título de crédito de Imposto sobre Produtos 
Industrializados – IPI, da Contribuição para a 
PIS/Pasep ou da Cofins, decorrente da aqui-
sição das mercadorias e serviços objeto da 
incidência.

§ 11. Na hipótese do § 7º, a sociedade de 
propósito específico ou a empresa comercial 
exportadora deverão pagar, também, os impos-
tos e contribuições devidos nas vendas para 
o mercado interno, caso, por qualquer forma, 
tenha alienado ou utilizado as mercadorias.

................. ........................ .....................
§ 2º-A. A concessão dos benefícios de 

que trata a § 2º poderá ser realizada:
– mediante deliberação exclusiva e uni-

lateral do Estado, do Distrito Federal ou do 
município concedente;

II – De modo diferenciado para cada ramo 
de atividade.

....... ........................ ...............................
§ 25. Para efeito do disposto no § 24, de-

verão ser considerados Os salários informados 
na forma prevista no inciso IV da art. 32 da Lei 
nº 8.212, de 24 de julho de 1991.” (NR)

“Art.29...... ................... ..........................
................... ....................... ....................
§ 6º as hipóteses de exclusão previstas 

no caput a pessoa jurídica será notificada pelo 
ente federativo que promoveu a exclusão.

§ 7º Na hipótese do inciso I, a notifica-
ção de que trata o § 6º poderá ser feita por 
melo eletrônico, com prova de recebimento, 
sem prejuízo de adoção de outros meios de 
notificação, desde que previstos na legisla-
ção especifica do respectivo ente federado 
que proceder a exclusão, cabendo ao Comitê 
Gestor discipliná-la com observância dos re-

quisitos de autenticidade, integridade e vali-
dade jurídica.

§ 8º A notificação de que trata o § 7º apli-
ca-se ao indeferimento da opção pelo Simples 
Nacional” (NR)

“Art. 31....... ................... ........................
.................. ........................ .................... 
§ 5º Na hipótese do inciso II do caput, 

uma vez que o motivo da exclusão deixe de 
existir, havendo a exclusão retroativa de ofício 
no caso do inciso I do art. 29, a efeito desta 
dar-se-ia a partir do mês seguinte 30 da ocor-
rência da situação impeditiva, limitado, porém, 
ao último dia do ano calendário em que a re-
ferida situação deixou de existir.”

 ...................................................... (NR)
“Art. 33.... ................... ...........................
....... ....................... ................................ 
§ 2º Na hipótese de a microempresa ou 

empresa de pequeno porte exercer alguma das 
atividades de prestação de serviços previstas 
nos § 5º-C e 5º-D do art. 18, caberá à Secreta-
ria da Receita Federal do Brasil a fiscalização 
da Contribuição para a Seguridade Social, a 
cargo da empresa, de que trata a art. 22 da 
Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

 ...................................................... (NR)
“Art. 39..... ................... ..........................
.............. ....................... ......................... 
§ 4º Considera-se feita a intimação apos 

15 (quinze) dias contados da data do registro 
da notificação eletrônica de que tratam as §§ 
7º e 8º do art. 29 .“ ................................  (NR)

CAPÍTULO VIII 
Do Associativismo

Seção Única

“Da Sociedade de Propósito Especifico 
formada por Microempresas e Empresas de pe-
queno porte optantes pelo Simples Nacional

Art. 56. As microempresas ou as empre-
sas de pequeno porte optantes pelo Simples 
Nacional poderão realizar negócios de compra 
e venda de bens, para os mercados nacional e 
internacional, por meio de sociedade de pro-
pósito específico nos termos e condições es-
tabelecidos pelo Poder Executivo Federal.

§ 1º Não poderão integrar a sociedade 
de que trata o caput pessoas jurídicas não 
optantes pelo Simples Nacional.

§ 2º A sociedade de propósito específico 
de que trata este artigo:
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I – terá seus atos arquivados no Registro 
Público de Empresas Mercantis;

II – terá por finalidade realizar:
a) operações de compras para revenda 

as microempresas ou empresas de pequeno 
porte que sejam suas sócias; ou

b) operações de venda de bens adquiri-
dos das microempresas e empresas de peque-
no porte que sejam suas sócias para pessoas 
jurídicas que não sejam suas sócias;

III – é vedada a realização concomitante 
das operações referidas nas alíneas a e bdo 
inciso II;

IV – poderá exercer atividades de promo-
ção dos bens referidos na alínea b do inciso 
II, a exemplo da participação em feiras ou do 
licenciamento dos mesmos;

V – apurará o imposto de renda das pes-
soas jurídicas com base no lucro real, devendo 
manter a escrituração do livro Diário e Razão;

VI – apurará a Cofins e a Contribuição 
para o PIS/Pasep:

a) de modo não-cumulativo, na hipótese 
da alínea “a” do inciso II;

b) de modo cumulativo na hipótese da 
alínea b do inciso II, sujeitas a alíquota zero 
exclusivamente em relação a receita bruta de-
corrente da venda de bens;

VII – exportará, exclusivamente, bens a 
ela destinados pelas microempresas e empre-
sas de pequeno porte que dela façam parte; 
e

VIII – será constituída como sociedades 
limitadas.

§ 3º A microempresa ou a empresa de 
pequeno porte não poderá participar simulta-
neamente de mais de uma sociedade de pro-
pósito específico de que trata este artigo.

§ 4º A sociedade de propósito específico 
de que trata este artigo não poderá:

I – ser filial, sucursal, agência ou repre-
sentação, no País, de pessoa jurídica com 
sede no exterior;

II – ser constituída sob a forma de coo-
perativas, inclusive de consumo;

III – participar do capital de outra pes-
soa jurídica;

IV – exercer atividade de banco comer-
cial, de investimentos e de desenvolvimento, 
de caixa econômica, de sociedade de crédito, 
financiamento e investimento ou de crédito 
imobiliário, de corretora ou de distribuidora de 
títulos, valores mobiliários e câmbio, de em-

presa de arrendamento mercantil, de seguros 
privados e de capitalização ou de previdência 
complementar;

V – ser resultante ou remanescente de 
cisão ou qualquer outra forma de desmembra-
mento de pessoa jurídica que tenha ocorrido 
em um dos 5 (cinco) anos-calendário ante-
riores;

VI – exercer a atividade vedada às mi-
croempresas e empresas de pequeno porte 
optantes pelo Simples Nacional.

§ 5º A inobservância do disposto no § 3º 
acarretará a responsabilidade solidária das mi-
croempresas ou empresas de pequeno porte 
sócias da sociedade de propósito específico de 
que trata este artigo na hipótese em que seus ti-
tulares, sócios ou administradores conhecessem 
ou devessem conhecer tal inobservância.

§ 6º O Poder Executivo regulamentará 
o disposto neste artigo até 31 de dezembro 
de 2008” (NR)

“Art.65.. .................................... ............. 
§ 4º Ficam autorizados a reduzir a zero 

as alíquotas dos impostos e contribuições 
a seguir indicados, incidentes na aquisição, 
ou importação, de equipamentos, máquinas, 
aparelhos, instrumentos, acessórios, sobres-
salentes e ferramentas que os acompanhem, 
na forma definida em regulamento, quando 
adquiridos, ou importados, diretamente por mi-
croempresas ou empresas de pequeno porte 
para incorporação ao seu ativo imobilizado:

I – a União, em relação ao IPI, à Cofins, 
à Contribuição para o PIS/Pasep, à Cofins-Im-
portação e à Contribuição para o PIS/Pasep-
Importação; e

II – os Estados e o Distrito Federal em 
relação ao ICMS.

§ 5º A microempresa ou empresa de peque-
no porte, adquirente de bens com o benefício pre-
visto no § 4º, fica obrigada, nas hipóteses previstas 
em regulamento, a recolher os impostos e contri-
buições que deixaram de ser pagos, acrescidos 
de juros e multa, de mora ou de ofício, contados 
a partir da data da aquisição, no mercado inter-
no, ou do registro da declaração de importação 
(DI), calculados na forma da legislação que rege 
a cobrança do tributo não pago.” (NR)

SEÇÃO III 
Das Parcerias

“Art. 75-A. Para fazer face às demandas 
originárias do estimulo previsto nos artigos 74 
e 75, entidades privadas, públicas, inclusive 
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o Poder Judiciário, poderão firmar parcerias 
entre si, objetivando a instalação ou utilização 
de ambientes propícios para a realização dos 
procedimentos inerentes a busca da solução 
de conflitos.” (NR)

“Art. 77. Promulgada esta Lei Comple-
mentar, o Comitê Gestor expedirá, em trinta 
meses, as instruções que se fizerem neces-
sárias a sua execução.

........... ........ ...........................................
§ 2º A administração direta e indireta 

federal, estadual e municipal, e as entidades 
paraestatais acordarão, no prazo previsto no 
§ 1º, as providências necessárias à adaptação 
dos respectivos atos normativos ao disposto 
nesta lei complementar.

§ 4º O Comitê Gestor regulamentará o 
disposto no inciso I do § 6º do art. 13 até 31 
de dezembro de 2008.

§ 5º A partir de 1º de janeiro de 2009, 
perderão eficácia as substituições tributárias 
que não atenderem à disciplina estabelecida 
na forma do § 4º deste artigo.” (NR)

“Art. 79. Será concedido, para ingresso 
no Simples Nacional, parcelamento, em até 
cem parcelas mensais e sucessivas, dos dé-
bitos com Instituto Nacional do Seguro Social 
– INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, 
Estadual ou Municipal, de responsabilidade da 
microempresa ou empresa de pequeno porte 
e de seu titular ou sócio, com vencimento até 
30 de junho de 2008.

....... ........ ...............................................
§ 3º-A. O parcelamento deverá ser reque-

rido no prazo estabelecido em regulamentação 
do Comitê Gestor.

...... ........ ................................................
§ 9º O parcelamento de que trata o ca-

put não se aplica na hipótese de reingresso de 
microempresa ou empresa de pequeno porte 
no Simples Nacional” (NR)

“Art. 79-D. Excepcionalmente, para os 
fatos geradores ocorridos entre 1º de julho 
de 2007 e 31 de dezembro de 2008, as pes-
soas jurídicas que exerçam atividade sujeita 
simultaneamente à incidência do IPI e do ISS 
deverão recolher a ISS diretamente ao muni-
cípio em que este imposto é devido até o últi-
mo dia útil de fevereiro de 2009, aplicando-se, 
até esta data, o disposto no parágrafo único 
do art. 100 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro 
de 1966 (CTN).

Art. 3º A partir de 1º de janeiro de 2009, 
a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezem-
bro de 2006, passa a vigorar com as seguintes 
modificações:

“Art.4º  ................................................ ...
§ 1º O processo de registro do Micro-

empreendedor Individual de que trata o art. 
18-A deverá ter trâmite especial, na forma a 
ser disciplinada pelo Comitê Gestor do Sim-
ples Nacional.

§ 2º Na hipótese do § 1º, o ente federado 
que acolher o pedido de registro do Microem-
presário Individual deverá utilizar formulário 
com os requisitos mínimos constantes do art. 
968 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, 
remetendo mensalmente cópia dos requeri-
mentos ao órgão de registro do comércio, ao 
seu conteúdo em meio eletrônico, para efeito 
de inscrição, na forma a ser disciplinada pelo 
Comitê Gestor do Simples Nacional.

§ 3º Ficam reduzidos a zero os valores 
referentes a taxas, emolumentos e demais 
custos relativos a abertura, inscrição, registro, 
alvará, licença, cadastro e demais itens relati-
vos ao disposto nos § 1º e 2º.” (NR)

“Art. 7º ........ ........ ..................................
Parágrafo único. Nos casos referidos no 

caput, poderá o município conceder Alvará de 
Funcionamento Provisório

para o microempreendedor individual, 
para microempresas e para empresas de pe-
queno porte:

I – instaladas em áreas desprovidas de 
regulação fundiária legal ou com regulamen-
tação precária; ou

II – em residência do microempreende-
dor individual ou do titular ou sócio da micro-
empresa ou empresa de pequeno porte, na 
hipótese em que a atividade não gere grande 
circulação de pessoas.” (NR)

“Art. 13 ......... ..... ...................................
VI – Contribuição para a Seguridade So-

cial, a cargo da pessoa jurídica (CPP), de que 
trata o art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho 
de 1991, exceto no caso da microempresa e 
da empresa de pequeno porte que se dedi-
quem as atividades de prestação de serviços 
referidas no § 5º-C do art. 18;

“Art. 18........ .... ...................................... 
§ 4º............. ..... ...................................... 
IV – as receitas decorrentes da venda de 

mercadorias sujeitas a substituição tributária 
e tributação concentrada em uma única etapa 
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(monofásica), bem como, em relação ao ICMS, 
antecipação tributária com encerramento de 
tributação;

§ 5º-B. Sem prejuízo do disposto no § 
1º do art. 17, serão tributadas na forma do 
Anexo Ill, exceto as atividades de prestação 
de serviços de transportes intermunicipais e 
interestaduais, às quais se aplica o disposto 
no § 5º-E, as seguintes atividades de presta-
ção de serviços:

I – creche, pré-escola e estabelecimen-
to de ensino fundamental, escolas técnicas, 
profissionais e de ensino médio, de línguas 
estrangeiras, de artes, cursos técnicos de pi-
lotagem, preparatórios para concursos, geren-
ciais e escolas livres, exceto as previstas nos 
incisos II e III do § 5º-D;

...... ........ ................................................
IX – serviços de instalação, de reparos 

e de manutenção em geral, bem como de 
usinagem, solda, tratamento e revestimento 
em metais;

XII – veículos de comunicação, de radio-
difusão sonora e de sons e imagens, e mídia 
externa;

XIII – transporte municipal de passa-
geiros; e XIV – escritórios de serviços con-
tábeis.

§ 5º-C.... ........................ ........................ 
I – construção de imóveis e obras de en-

genharia em geral, inclusive sob a forma de 
subempreitada, execução de projetos e ser-
viços de paisagismo, bem come decoração 
de interiores;

.................. ............................. ...............
VI – serviço de vigilância, limpeza ou 

conservação.
§ 5º-D. Sem prejuízo do disposto no § 

19 do art. 17, as atividades de prestação de 
serviços seguintes serâo tributadas na forma 
do Anexo V:

................. .......................... ...................
IX – empresas montadoras de estandes 

para feiras;
X – produção cultural e artística;
XI – produção cinematográfica e de ar-

tes cênicas;
XII – laboratórios de análises clínicas ou 

de patologia clínica;
XIII – serviços de tomografia, diagnós-

ticos médicos para imagem, registros gráfi-
cos e métodos óticos, bem corno ressonância 
magnética;

XIV – serviços de prótese em geral.
§ 5º-E. Sem prejuízo do disposto no § 12 

do art. 17, as atividades de prestação de servi-
ços de transportes intermunicipais e interesta-
duais de cargas serão tributadas na forma do 
Anexo III, deduzida a parcela correspondente 
ao ISS e acrescida a parcela correspondente 
30 ICMS prevista no Anexo I.

........... ....................... ............................
§ 5º-G. As atividades com incidência si-

multânea de IPI e de ISS serão tributadas na 
forma do anexo II, deduzida a parcela corres-
pondente ao ICMS e acrescida a parcela cor-
respondente ao ISS prevista no Anexo III.

§ 5º-H. A vedação de que trata a incise 
XII do caput do art. 17 não se aplica as ativi-
dades referidas no § 5ºC.

.......... ............................................ (NR)
“Art. 18-A. O Micro Empreendedor Indi-

vidual (MEI) poderá optar pelo recolhimento 
dos impostos e contribuições abrangidos pelo 
Simples Nacional em valores fixos mensais, in-
dependentemente da receita bruta por ele aufe-
rida no mês, na forma prevista neste artigo.

§ 1º Para os efeitos desta lei, considera-
se MEI a empresário individual a que se refere 
a art. 966 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro 
de 2002, que tenha auferido receita bruta no 
ano-calendário anterior, de ate R$36.000,00 
(trinta e seis mil reais), optante pelo Simples 
Nacional e que não esteja impedido de optar 
pela sistemática prevista neste artigo.

§ 2º No caso de inicio de atividades, a 
limite de que trata a § 1º será de R$3.000,00 
(três mil reais) multiplicados pelo número de 
meses compreendido entre o início da ativi-
dade e o final do respectivo ano-calendário, 
consideradas as frações de meses como um 
mês inteiro.

§ 3º Na vigência da opção pela sistemá-
tica de recolhimento prevista no caput.

I – não se aplica a disposto no § 18 do 
art. 18 desta Lei Complementar;

II – não se aplica a redução prevista no 
§ 2º do art. 18 ou qualquer dedução na base 
de cálculo.

III – serão válidas as isenções específicas 
para as microempresas e empresas de peque-
no porte concedidas pelo Estado, Município 
ou Distrito Federal a parte de 1º de julho de 
2007 que abranjam integralmente a faixa de 
receita bruta anual de ate R$36.000,00 (trinta 
e seis mil reais);
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IV – a opção pelo enquadramento como 
Micro empreendedor Individual importa opção 
pelo recolhimento da contribuição referida no 
incise X do § 1º do art. 13 na forma prevista 
no § 2º do art. 21 da Lei nº 6.212, de 24 de 
julho de 1991;

V – o micro empreendedor individual re-
colhera, na forma regulamentada pelo Comitê 
Gestor, valor fixo mensal correspondente a 
some dos seguintes parcelas:

a) R$45,65 (quarenta e cinco reais e ses-
senta e cinco centavos), a título da contribuição 
prevista no incise IV deste parágrafo;

b) R$1,00 (um real), a titulo do imposto 
referido no inciso VII do art. 13, caso seja con-
tribuinte do ICMS; e

c) R$5,00 (cinco reais), a titulo do impos-
to referido no inciso VIII do art. 13, caso seja 
contribuinte do 155;

VI – sem prejuízo do disposto nos §§ 1º 
a 3º do art. 13, o micro empreendedor indivi-
dual não estará sujeito a incidência dos tribu-
tos e contribuições referidos nos incisos I a VI 
daquele artigo.

§ 4º Não poderá optar pela sistemática 
de recolhimento prevista no caput a MEI:

I – cuja atividade seja tributada peles 
Anexos IV ou V desta lei complementar, salvo 
autorização relativa a exercício de atividade 
isolada na forma regulamentada pelo Comi-
tê Gestor;

II – que possua mais de um estabele-
cimento;

III – que participe de outra empresa como 
titular, sócio ou administrador; ou

IV – que contrate empregado.
§ 5º A opção de que trata a caput dar-

se-á na forma a ser estabelecida em ate do 
Comitê Gestor, observando-se que:

I – será irretratável para todo o ano-ca-
lendário;

II – Deverá ser realizada no mês de janei-
ra, até a seu última dia útil, produzindo efeitos 
a partir do primeiro dia do ano  calendário da 
opção, ressalvada a disposto no inciso III;

III – produzirá efeitos a partir da data do 
inicio de atividade desde que exercida nos ter-
mas, praza e condições a serem estabeleci-
dos em ato do Comitê Gestor a que se refere 
o caput deste parágrafo.

§ 6º o desenquadramento da sistemática 
de que trata caput será realizado de ofício ou 
mediante comunicação do MEI.

§ 7º o desenquadramento mediante co-
municação do MEI a Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) dar-se-á:

I – por opção, que deverá ser efetuada 
durante o mês de janeiro, até o seu último dia 
útil, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro 
do ano-calendário da comunicação;

II – obrigatoriamente, quando a MEI in-
correr em alguma das situações previstas no § 
4º, devendo a comunicação ser efetuada até o 
último dia útil do mês subseqüente aquele em 
que ocorrida a situação de vedação, produzin-
do efeitos a partir do mês subseqüente ao da 
ocorrência da situação impeditiva;

III – obrigatoriamente, quando o MEI ex-
ceder, no ano calendário, a limite de receita 
bruta previsto no § 1º, devendo a comunicação 
ser efetuada até o último dia útil do mês sub-
seqüente aquele em que ocorrido a excesso, 
produzindo efeitos:

a) a partir de P de janeiro do ano-calendá-
rio subseqüente ao da ocorrência do excesso, 
na hipótese de não ter ultrapassada o referido 
limite em mais de 20% (vinte por cento);

b) retroativamente a 12 de janeiro do 
ano-calendário da ocorrência do excesso, na 
hipótese de ter ultrapassada a referido limite 
em mais de 20% (vinte per cento).

IV – obrigatoriamente, quando o MEI 
exceder a limite de receita bruta prevista no § 
2º, devendo a comunicação ser efetuada até o 
último dia útil do mês subseqüente aquele em 
que ocorrida e excesso, produzindo efeitos:

a) a partir de 1º de janeiro do ano-ca-
lendário subseqüente ao da ocorrência do 
excesso, na hipótese de não ter ultrapassado 
o referido limite em mais de 20% (vinte por 
cento);

b) retroativamente ao início de atividade, 
na hipótese de ter ultrapassado o referido limite 
em mais de 20% (vinte por cento).

§ 8º O desenquadramento de ofício dar-
se-á quando verificada a falta de comunicação 
de que trata a § 7º.

§ 9º O Empresário Individual desenqua-
drado da sistemática de recolhimento prevista 
no caput passará a recolher es tributes devidos 
pela regra geral do Simples Nacional a partir 
da data de início dos efeitos do desenquadra-
mento, ressalvado o disposto no § 1º.

§ 10. Nas hipóteses previstas nas alíneas 
a dos incisos III e IV do § 7º o MEI deverá reco-
lher a diferença, sem acréscimos, em parcela 
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única, juntamente com a da apuração do mês 
de janeiro do ano-calendário subseqüente ao 
do excesso, na forma a ser estabelecida em 
ato do Comitê Gestor.

§ 11. 0 valor referido na alínea a do in-
ciso V do § 3º será reajustado, na forma pre-
vista em lei ordinária, na mesma data de rea-
justamento dos benefícios de que trata a Lei 
nº 8.213, de 24 de julho de 1991, de forma a 
manter equivalência com a contribuição de 
que trata a § 2º do art. 21 da Lei nº  8.212, de 
24 de julho de 1991.

§ 1º Aplica-se ao MEI que tenha optado 
pela contribuição na forma do § 1º o disposto 
nos §§ 4º do art. 55 e 2º do art. 94, ambos da 
Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, exceto 
se optar pela complementação da contribuição 
previdenciária a que se refere o § 3º do art. 21 
da Lei nº 8.212, de 1991.

§ 13. O MEI está dispensado de aten-
der o disposto no inciso IV do art. 32 da Lei 
nº 8.212, de 1991.

§ 14. O Comitê Gestor disciplinará o dis-
posto neste artigo.

Art. 18-B. A empresa contratante de servi-
ços executados por intermédio do MEI mantém, 
em relação a esta contratação, a obrigatorie-
dade de recolhimento da contribuição a que 
se refere o inciso III e § 1º do art. 22 da Lei nº 
8.212, de 24 de julho de 1991, e cumprimento 
das obrigações acessórias relativas à contra-
tação de contribuinte individual.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto 
neste artigo exclusivamente em relação ao 
MEI que for contratado para prestar serviços 
de hidráulica, eletricidade, pintura, alvenaria, 
carpintaria e de manutenção ou reparo de 
veículos.

Art. 18-C. Observado o disposto no art. 
18-A e seus parágrafos, poderá se enquadrar 
como MEI o empresário individual que possua 
um único empregado que receba exclusiva-
mente um salário-mínimo.

Parágrafo único. Na hipótese referida no 
caput, o MEI:

I – Deverá reter e recolher a contribui-
ção previdenciária relativa ao segurado a seu 
serviço na forma da lei, observados prazo e 
condições estabelecidos pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil;

II – fica obrigado a prestar informações 
relativas ao segurado a seu serviço, na forma 
estabelecida pelo Comitê Gestor;

III – está sujeito ao recolhimento de 
R$12,45 (doze reais e quarenta e cinco cen-
tavos), a título da contribuição de que trata 
o inciso VI do art. 13, o qual será reajustado 
segundo as mesmas condições previstas no 
§ 11 do art. 18-A”. (NR)

“Art. 21. ... .................................. ............
....... ................................................. ......
§ 4º A retenção na fonte de ISS das mi-

croempresas ou das empresas de pequeno 
porte optantes pelo Simples Nacional, somente 
será permitida se observado o disposto no art. 
39 da Lei Complementar nº 116, de 2003, e 
deverá observar as seguintes normas:

I – a alíquota aplicável na retenção na 
fonte deverá ser informada no documento fiscal 
e corresponderá ao percentual de ISS previsto 
nos Anexos III, IV ou V para a faixa de recei-
ta bruta a que a microempresa ou a empresa 
de pequeno porte estiver sujeita no mês da 
prestação;

II – na hipótese de o serviço sujeito à 
retenção ser prestado no mês de início de 
atividades da microempresa ou empresa de 
pequeno porte deverá ser aplicado pelo toma-
dor à alíquota correspondente ao percentual 
de ISS referente à menor alíquota prevista nos 
Anexos III, IV ou V;

III – na hipótese do inciso II, constatan-
do-se que houve diferença entre a alíquota 
utilizada e a efetivamente apurada, caberá à 
microempresa ou empresa de pequeno porte 
prestadora dos serviços efetuarem o recolhi-
mento dessa diferença no mês subseqüente 
ao do início de atividade em guia própria do 
Município;

IV – na hipótese de a microempresa ou 
empresa de pequeno porte estar sujeita à tri-
butação do ISS no Simples Nacional por va-
lores fixos mensais, não caberá a retenção a 
que se refere o caput deste parágrafo;

V – na hipótese de a microempresa ou 
empresa de pequeno porte não informar à alí-
quota de que tratam os incisos I e II no docu-
mento fiscal, aplicar-se-á a alíquota correspon-
dente ao percentual de ISS referente à maior 
alíquota prevista nos Anexos III, IV ou V;

VI – não será eximida a responsabilidade 
do prestador de serviços quando a alíquota do 
ISS informada no documento fiscal for inferior 
à devida, hipótese em que o recolhimento des-
sa diferença será realizado em guia própria 
do município;
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VII – o valor retido, devidamente recolhi-
do, será definitivo, não sendo objeto de par-
tilha com os municípios, e sobre a receita de 
prestação de serviços que sofreu a retenção 
não haverá incidência de ISS a ser recolhido 
no Simples Nacional.

§ 4º-A. Na informação de que tratam os 
incisos I e II do § 4º constará declaração de que 
o responsável pela prestação da informação 
e o titular, os sócios ou os administradores da 
microempresa e da empresa de pequeno porte 
estão ciente de que a falsidade na prestação 
destas informações os sujeitará, juntamente 
com as demais pessoas que para ela concor-
rerem às penalidades previstas na legislação 
criminal e tributária.

. ....................................................” (NR)
“Art. 23. ... ...................................... ........
....... ................................................. ......
§ 1º As pessoas jurídicas e aquelas a 

elas equiparadas pela legislação tributária, não 
optante pelo Simples Nacional, terão direito 
a crédito correspondente ao ICMS incidente 
sobre as suas aquisições de mercadorias de 
microempresa ou empresa de pequeno porte 
optante pelo Simples Nacional, desde que des-
tinadas à comercialização ou industrialização e 
observado, como limite, o ICMS efetivamente 
devido pelas optantes pelo Simples Nacional 
em relação a essas aquisições.

§ 2º A alíquota aplicável ao cálculo do 
crédito de que trata o § 1º deverá ser infor-
mada no documento fiscal e corresponderá 
ao percentual de ICMS previsto nos Anexos I 
ou II para a faixa de receita bruta a que a mi-
croempresa ou a empresa de pequeno porte 
estiver sujeita no mês da operação.

§ 3º Na hipótese de a operação ocorrer 
no mês de início de atividades da microem-
presa ou empresa de pequeno porte optante 
pelo Simples Nacional, a alíquota aplicável ao 
cálculo do crédito de que trata o § 1º correspon-
derá ao percentual de ICMS referente à menor 
alíquota prevista nos Anexos I ou II.

§ 4º Não caberá o crédito a que se refere 
o § 1º quando:

I – a microempresa ou empresa de pe-
queno porte estiver sujeita à tributação do 
ICMS no Simples Nacional por valores fixos 
mensais;

II – a microempresa ou a empresa de 
pequeno porte não informar a alíquota de que 
trata o § 2º no documento fiscal;

III – houver isenção estabelecida pelo 
estado ou Distrito Federal que abranja a faixa 
de receita bruta a que a microempresa ou a 
empresa de pequeno porte estiver sujeita no 
mês da operação.

§ 5º Mediante deliberação exclusiva e 
unilateral dos estados e do Distrito Federal, 
poderá ser concedido, às pessoas jurídicas 
e àquelas a elas equiparadas pela legislação 
tributária, não optante pelo Simples Nacional, 
crédito correspondente ao ICMS incidente 
sobre os insuetos utilizados nas mercadorias 
adquiridas de indústrias optantes pelo Simples 
Nacional, sendo vedado o estabelecimento de 
diferenciação no valor do crédito em razão da 
procedência dessas mercadorias.

§ 6º O Comitê Gestor do Simples Nacio-
nal disciplinará o disposto neste artigo. (NR)

“Art. 26. ........ .................................. .......
........ ............................................... .......
§ 1º Os empreendedores individuais com 

receita bruta acumulada no ano-calendário de 
até R$36.000,00 (trinta e seis mil reais), na 
forma estabelecida em ato do Comitê Gestor, 
farão a comprovação da receita bruta, median-
te apresentação do registro de vendas ou de 
prestação de serviços, ficando dispensados 
da emissão do documento fiscal previsto no 
inciso I do caput, ressalvadas as hipóteses 
de emissão obrigatória previstas pelo referi-
do Comitê.

.......... ............................................... .....
§ 6º Na hipótese do § 1º:
I – Deverão ser anexados ao registro de 

vendas ou de prestação de serviços, na forma 
regulamentada pelo Comitê Gestor, os docu-
mentos fiscais comprobatórios das entradas 
de mercadorias e serviços tomados referentes 
ao período, bem como os documentos fiscais 
relativos às operações ou prestações realiza-
das eventualmente emitidos.

II – será obrigatória a emissão de docu-
mento fiscal nas vendas e nas prestações de 
serviços realizadas pelo empreendedor indivi-
dual para destinatário cadastrado no Cadastro 
Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), ficando 
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dispensado desta emissão para o consumidor 
final. (NR).

“Art. 33. ... ...................................... ........
... ..................................................... ...... 
§ 2º Na hipótese de a microempresa ou 

empresa de pequeno porte exercer alguma 
das atividades de prestação de serviços pre-
vistas no § 5º-C do art. 18, caberá à Secretaria 
da Receita Federal do Brasil a fiscalização da 
Contribuição para a Seguridade Social, a car-
go da empresa, de que trata o art. 22 da Lei 
nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

“Art. 36. A falta de comunicação, quando 
obrigatória, da exclusão da pessoa jurídica do 
Simples Nacional, nos prazos determinados no 
§ 1º do art. 30 desta Lei Complementar, sujei-
tará à pessoa jurídica a multa correspondente 
a 10% (dez por cento) do total dos impostos 
e contribuições devidos de conformidade com 
o Simples Nacional no mês que anteceder o 
início dos efeitos da exclusão, não inferior a 
R$200,00 (duzentos reais), insusceptível de 
redução”. (NR)

“Art. 36-A. A falta de comunicação, quan-
do obrigatória, do desenquadramento do mi-
croempreendedor individual da sistemática de 
recolhimento prevista no art. 18-A nos prazos 
determinados em seu § 7º, sujeitará o micro-
empreendedor individual a multa no valor de 
R$50,00 (cinqüenta reais), insusceptível de 
redução”. (NR)

“Art. 38.  .. ....................................... .......
.... ...................................................... ....
§ 3º A multa mínima a ser aplicada será 

de R$200,00 (duzentas reais).
.............................. ............................. ... 
§ 6º A multa mínima de que trata e § 3º a 

ser aplicada ao Microempreendedor Individual 
na vigência da opção de que trata a art. 18-A 
será de R$50,00 (cinquenta reais)”. (NR)

Art. 4º A partir de 1º de janeira de 2009, o 
art. 25 da Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, passa a vigorar acrescido 
dos seguintes §§ 2º, 3º e 4º, ficando renume-
rado o parágrafo único como § 1º:

“Art.25.... ......................... ......................
 §1º........ .......................... ......................
§ 2º A situação de inatividade deverá ser 

informada na declaração de que trata o caput, 
na forma regulamentada pelo Comitê Gestor.

§ 3º Para efeito do disposto no § 2º, con-
sidera-se em situação de inatividade a micro-
empresa ou a empresa de pequeno porte que 
não apresente mutação patrimonial e atividade 
operacional durante todo o ano-calendário.

§ 4º A declaração de que trata o caput, 
relativa ao MEI definido no art. 18–A, conterá, 
para efeito do disposto no art. 3º da Lei Com-
plementar nº 63, de 11 de janeiro de 1990, 
tão-somente as informações relativas a receita 
bruta total sujeita ao ICMS, sendo vedada a 
instituição de declarações adicionais em decor-
rência da referida lei complementar”. (NR)

Art. 5º A partir de 1º de janeiro de 2009:

I – os Anexos I a II da Lei Complementar 
nº 123, de 14 de dezembro de 2006, passam a 
vigorar com a redação dos Anexos I a III desta 
lei complementar;

II – o Anexo V da Lei Complementar nº 
123, de 14 de dezembro de 2006, passa a 
vigorar com a redação do Anexo IV desta lei 
complementar.

Art. 6º O Poder Executivo fará publicar no Diário 
Oficial da União, no mês de janeiro de 2009, a íntegra 
da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 
2006, com as alterações resultantes da Lei Comple-
mentar nº 127, de 14 de agosto de 2007, bem como 
com a resultante das desta lei. 

Art. 7º O § 4º do art. 221 da Lei nº 8.212, de 24 
de julho de 1991, passa a vigorar com a seguinte mo-
dificação:

“Art.21........... ......................... ...............
§ 4º A contribuição complementar a que 

se refere o § 3º será exigida a qualquer tem-
po, sob pena de indeferimento do benefício”. 
(NR)

Art. 8º A Lei nº 8.212, de 24 de julho de1999, 
passa a vigorar acrescida do seguinte artigo:

“Art. 45–A. O contribuinte individual que 
pretenda contar como tempo de contribuição, 
para fins de obtenção de benefício no Regime 
Geral de Previdência Social ou de contagem 
recíproca do tempo de contribuição, período 
de atividade remunerada alcançada pela de-
cadência deverá indenizar o INSS.

§ 1º O valor da indenização a que se re-
fere o caput deste artigo e o § 1º do art. 55 da 
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Lei nº 8.213, de 1991, corresponderá a 20% 
(vinte por cento):

I – Da média aritmética simples dos maio-
res salários-de-contribuição, reajustados, cor-
respondentes a 80% (oitenta por cento) de 
todo o período contributivo decorrido desde a 
competência junho de 1994; ou

II – Da remuneração sobre a qual inci-
dem as contribuições para o regime próprio de 
previdência social a que estiver filiado o inte-
ressado, no caso de indenização para fins da 
contagem recíproca de que tratam os arts. 94 
a 99 da Lei nº 8.213, de 1991, observados o 
limite máximo previsto no art. 28 e o disposto 
em regulamento.

§ 2º Sobre os valores apurados na forma 
do § 1º incidirão juros moratórios de 0,5% (zero 
vírgula cinco por cento) ao mês, capitalizados 
anualmente, limitados ao percentual máximo 
de 50% (cinqüenta por cento), e multa de 10% 
(dez por cento).

§ 3º O disposto no § 1º não se aplica aos 
casos de contribuições em atraso não alcança-
das pela decadência do direito de a Previdência 
constituir o respectivo crédito, obedecendo-se, 
em relação a elas as disposições aplicadas às 
empresas em geral”. (NR)

Art. 9º O art. 29º–A da Lei nº 8.213, de 24 de 
julho de 1991, passa a vigorar com as seguintes mo-
dificações:

“Art. 29–A. O INSS utilizará as informa-
ções constantes no Cadastro Nacional de In-
formações Sociais – CNIS sobre os vínculos e 
as remunerações dos segurados, para fins de 
cálculo do salário-de-benefício, comprovação 
de filiação ao Regime Geral de Previdência 
Social, tempo de contribuição e relação de 
emprego.

......... ............................. ........................
§ 2º O segurado poderá solicitar, a qual-

quer momento, a inclusão, exclusão ou retifica-
ção de informações constantes do CNIS, com 
a apresentação de documentos comprobató-
rios dos dados divergentes, conforme critérios 
definidos pelo INSS.

§ 3º A aceitação de informações relativas 
a vínculos e remunerações inseridas extem-
poraneamente no CNIS, inclusive retificações 
de informações anteriormente inseridas, ficam 
condicionadas à comprovação dos dados ou 
das divergências apontadas, conforme crité-
rios definidos em regulamento.

§ 4º Considera-se extemporânea a in-
serção de dados decorrentes de documento 

inicial ou de retificação de dados anteriormen-
te informados, quando o documento ou a re-
tificação, ou a informação retificadora, forem 
apresentados após os prazos estabelecidos 
em regulamento.

§ 5º Havendo dívida sobre a regularidade 
do vínculo incluído no CNIS e inexistência de 
informações sobre remunerações e contribui-
ções, o INSS exigirá a apresentação dos do-
cumentos que serviram de base à anotação, 
sob pena de exclusão do período”. (NR)

Art. 10. Ficam revogados:

I – a partir da data de publicação desta 
lei Complementar:

a) os arts. 45 e 46 da Lei nº 8.212, de 24 
de julho de 1991;

b) o art. 78, os incisos I a XXVIII do § 1º 
do art. 17 e os incisos I a VII do § 5º do art. 
18, bem como o § 4º do art. 29, todos da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro 
de 2006;

II – a partir de 1º de janeiro de 2009, os 
inciso I a II do § 1º do art. 26 e os seguintes dis-
positivos do art. 18, todos da Lei Complementar 
nº 123, de 143 de dezembro de 2006:

a) os incisos VI a VIII, X e XI do § 5º-B;
b) os incisos II, II, IV e V do § 5º–C;
c) o inciso VII do § 5º D; e
d) o inciso VII do § 5º D.

Art. 11. Esta lei Complementar entra em vigor na 
data de sua publicação, salvo em relação:

I – ao art. 1º, que produz efeito desde 1º 
de julho de 2007;

II – aos arts. 3º a 5º e ao inciso II do art. 
10, os quais produzirão efeitos a partir de 1º 
de janeiro de 2009.

Sala das Sessões, – Deputado Arnaldo 
Faria de Sá, Vice-Líder do PTB – Deputado 
Duarte Nogueira, Vice-Líder do PSDB – De-
putado Maurício Rands, Líder do PT – Depu-
tado José Carlos Aleluia, Vice-Líder do DEM 
– Deputada Luciana Genro, Líder do PSOL 
– Deputado Darcísio Perondi, Vice-Líder do 
Bloco PMDB, PTC – Deputado Eduardo Sciar-
ra, Vice-Líder do DEM.  
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O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Con-
cedo a palavra, para oferecer parecer às Emendas de 
Plenário, pela Comissão de Desenvolvimento Econô-
mico, Indústria e Comércio, ao Sr. Deputado Jurandil 
Juarez. (Pausa.)

Solicito ao Deputado Luiz Carlos Hauly que ofe-
reça o parecer sobre as Emendas de Plenário. (Pau-
sa.) 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Conce-
do a palavra, para oferecer parecer às Emendas de Ple-
nário, pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, 
Indústria e Comércio, ao ilustre Deputado Vignatti.

O SR. VIGNATTI (PT-SC. Para emitir parecer. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, em primeiro lugar, 
quero dizer da alegria de, como Presidente da Frente 
Parlamentar em Defesa da Micro e Pequena Empresa, 
votar esse projeto de forma resumida. Trata-se de ex-
traordinária conquista para o Brasil. Futuramente, terei 
oportunidade de falar a respeito dele da tribuna. 

Neste momento, apresento parecer favorável às 
emendas.

Também sou favorável a que se dê à discussão e à 
votação do projeto andamento mais rápido possível.

O SR. FRANCISCO RODRIGUES (DEM-RR. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
na votação anterior, acompanhei o partido.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Con-
cedo a palavra, para oferecer parecer às Emendas de 
Plenário, pela Comissão de Finanças e Tributação, ao 
Sr. Deputado Carlos Melles.

O SR. CARLOS MELLES (DEM-MG. Para emi-
tir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, vamos apresentar parecer às 
emendas de Plenário ao Projeto de Lei Complementar 
nº 2-A, de 2007. 

Quanto à Emenda nº 1, do nobre Deputado Júlio 
Delgado, não a acatamos, uma vez que ela já foi acolhi-
da no art. 79 do projeto, justamente o que regulamenta 
o parcelamento em até 100 parcelas. 

Por outro lado, Sr. Presidente, acato a Emenda nº 
2, substitutiva ao projeto complementar do Deputado 
Antonio Carlos Mendes Thame, e sou pela adequação 
orçamentária e financeira dos projetos de lei comple-
mentar já lidos pelo Sr. Presidente. 

No mérito, sou pela aprovação dos projetos de 
lei complementar, também na forma do substitutivo em 
anexo, lido pelo Presidente da Casa, e pela rejeição 
dos projetos também já lidos aqui. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, tenho 
obrigação de agradecer, neste momento, primeiro, ao 
ilustre Deputado, hoje Ministro, José Pimentel. Traba-
lhamos juntos nesse projeto, e o esforço de S.Exa. foi 
reconhecido, inclusive tornando-o Ministro. 

Esse projeto abriga uma tese muito importante. 
Trata-se do aperfeiçoamento da Lei Geral das Micro 
e Pequenas Empresas. Existem mais de 3 milhões de 
empresas inseridas no sistema, e a aprovação agora 
da microempresa individual, com faturamento de até 36 
mil reais, possibilitará a inclusão de aproximadamente 
4 milhões a 5 milhões de brasileiros.

Quem são esses brasileiros? São aqueles que 
têm uma barraquinha de cachorro-quente ou de pipo-
ca; é a doceira e a costureira que trabalham em casa; 
enfim, todos os brasileiros que vivem na clandestinida-
de e que, com o pagamento mensal, por meio de um 
carnê, de pouco mais de R$45,00, serão incluídos no 
sistema previdenciário.

Também quero referir-me ao Relator do primei-
ro projeto, o Deputado Luiz Carlos Hauly, que com 
empenho e competência se dedicou a esse trabalho; 
ao Deputado Arnaldo Faria de Sá, que defendeu as 
pequenas e microempresas e os escritórios de conta-
bilistas, e ao Deputado Vignatti, Presidente da Frente 
Parlamentar da Micro e Pequena Empresa.

Lembro ao Plenário que essa vitória é de todos 
os Deputados. Quando, em 2005, trouxemos a esta 
Casa o projeto referente à pequena e microempresa, 
ele foi aprovado em 2 dias, por 430 Deputados.

Finalizando, não poderia deixar de agradecer ao 
SEBRAE, cuja colaboração foi fundamental, pois nos 
acompanhou o tempo todo; ao Ministério da Fazenda 
e à Receita Federal, que nos possibilitaram firmar um 
grande acordo para a aprovação desse projeto.

Portanto, sou pela aprovação da Emenda nº 2. 
Ganha o Brasil com o aperfeiçoamento da Lei 

Geral das Micro e Pequenas Empresas, incluindo o 
microempreendedor individual, com faturamento até 
36 mil reais por ano.

Agradeço aos Líderes a atenção
Muito obrigado, Sras. e Srs. Deputados.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, há 
acordo para começar a votação sem orientação.

O SR. ALCENI GUERRA (DEM-PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, meu voto foi de acordo com o do partido.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Con-
cedo a palavra, para oferecer parecer às Emendas de 
Plenário, pela Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, ao ilustre Deputado Bruno Araújo.

O SR. BRUNO ARAÚJO (PSDB-PE. Para emi-
tir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o nosso parecer às Emendas de Plenário nºs 1 e 2 é 
pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica 
legislativa.

Portanto, o parecer é pela aprovação.
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O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Sobre a 
mesa requerimento de preferência no seguinte teor:

“Sr. Presidente, requeremos, nos ter-
mos regimentais, preferência para a votação 
da Emenda de Plenário nº 2 apresentada ao 
PLP 02/07.

Sala das Sessões, Vicentinho, Vice-
Líder do PT.” 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Em 
votação o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Aque-
les que forem a favor permaneçam como se encon-
tram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Em 

votação a Emenda de Plenário nº 2.

EMENDA SUBSTITUTIVA DE PLENÁRIO Nº 2

Ao Projeto de Lei Complementar nº 2, 
de 2007 (Apensos: PLP nº 6/2007, PLP nº 
34/2007, PLP nº 48/2007, PLP nº 56/2007, 
PLP nº 69/2007, PLP nº 85/2007, PLP nº 
86/2007, PLP nº 88/2007, PLP nº 96/2007, PLP 
nº 105/2007, PLP nº 110, PLP nº 111/2007, 
PLP nº 113/2007, PLP nº 120/2007, PLP nº 
123/2007, PLP nº 126/2007, PLP nº 137/2007, 
PLP nº 138/2007, PLP nº 278/2008; PLP nº 
310/2008) Altera a Lei Complementar nº 
123, de 14 de dezembro de 2006 e dá outras 
providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei Complementar nº 123, de 2006, pas-

sa a vigorar com as seguintes modificações:

“Art. 13. ......... ..................... ...................
........................ ........................... ...........
§ 1º ................ ....................... ................
...................... .......................... ..............
IV _ Imposto sobre Propriedade Territo-

rial Rural – ITR;
................ .....................................” (NR)
“Art. 18. O valor devido mensalmente 

pela microempresa e empresa de pequeno 
porte comercial, optante pelo Simples Nacio-
nal, será determinado mediante aplicação da 
tabela do Anexo I.

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

................. ............................. .......“(NR)
“Art. 25. .... ........................... ..................
................... ............................... ............
Parágrafo único. A declaração de que 

trata o caput constitui confissão de dívida e 

instrumento hábil e suficiente para a exigência 
dos tributos e contribuições que não tenham 
sido recolhidos resultantes das informações 
nela prestadas”. (NR)

“Art. 41. Os processos relativos a impos-
tos e contribuições abrangidos pelo Simples 
Nacional serão ajuizados em face da União, 
que será representada em juízo pela Procura-
doria-Geral da Fazenda Nacional, observado 
o disposto no § 5º.

............. ......................... ........................
§ 4º Aplica-se o disposto neste artigo aos 

impostos e contribuições que não tenham sido 
recolhidos resultantes das informações presta-
das na declaração a que se refere o art. 25.

§ 5º Excetuam-se do disposto no ca-
put:

I – os mandados de segurança nos quais 
se impugnem atos de autoridade coatora per-
tencente a Estados, Distrito Federal ou Mu-
nicípio;

II – as ações que tratam exclusivamente 
de tributos de competência dos Estados, do 
Distrito Federal ou dos Municípios, as quais 
serão propostas em face desses entes fede-
rativos, representados em juízo por suas res-
pectivas procuradorias;

III – as ações promovidas na hipótese 
de celebração do convênio de que trata o § 
3º”. (NR)

Art. 2º A Lei Complementar nº 123, de 2006, pas-
sa a vigorar com as seguintes modificações:

“Art. 2º .. ........................ ........................
............. .................................... .............
I – Comitê Gestor do Simples Nacional 

vinculado ao Ministério da Fazenda, composto 
por 4 (quatro) representantes da Secretaria da 
Receita Federal do Brasil, como representantes 
da União, 2 (dois) dos Estados e do Distrito 
Federal e 2 (dois) dos Municípios, para tratar 
dos aspectos tributários; e

............. ........................................” (NR)
“Art. 3º ........ .......................... ................
..................... ............................. ............
§ 4º Não poderá se beneficiar do trata-

mento jurídico diferenciado previsto nesta lei 
complementar, incluído o regime de que trata 
o art. 12, para nenhum efeito legal, a pessoa 
jurídica:

................. .......................... ...................
§ 5º O disposto nos incisos IV e VII do § 

4º não se aplica à participação no capital de 
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cooperativas de crédito, bem como em cen-
trais de compras, bolsas de subcontratação, 
no consórcio referido no art. 50 e na sociedade 
de propósito específico prevista no art. 56, e 
em associações assemelhadas, sociedades de 
interesse econômico, sociedades de garantia 
solidária e outros tipos de sociedade, que te-
nham como objetivo social a defesa excessiva 
dos interesses econômicos das microempresas 
e empresas de pequeno porte.

...... ...............................................” (NR)
“Art. 9º ...... ............................ ................
.................. ............................... .............
§ 3º No caso de existência de obrigações 

tributárias, previdenciárias ou trabalhistas re-
ferido no caput, o titular, o sócio ou o admi-
nistrador da microempresa e da empresa de 
pequeno porte que se encontre sem movimento 
há mais de 3 (três) anos poderá solicitar a bai-
xa nos registros dos órgãos públicos federais, 
estaduais e municipais independentemente 
do pagamento de débitos tributários, taxas 
ou multas devidas pelo atraso na entrega das 
respectivas declarações nesses períodos, ob-
servado o disposto nos §§ 4º e 5º.

§ 4º A baixa referida no § 3º não impe-
de que, posteriormente, sejam lançados ou 
cobrados impostos, contribuições e respecti-
vas penalidades, decorrentes da simples falta 
de recolhimento ou da prática, comprovada e 
apurada em processo administrativo ou judi-
cial, de outras irregularidades praticadas pelos 
empresários, pelas microempresas, pelas em-
presas de pequeno porte ou por seus sócios 
ou administradores.

§ 5º A solicitação de baixa a hipótese pre-
vista no § 3º importa responsabilidade solidária 
dos titulares, dos sócios e dos administrado-
res do período de ocorrência dos respectivos 
fatos geradores.

§ 6º Os órgãos referidos no caput terão 
o prazo de 60 (sessenta) dias para efetivar a 
baixa nos respectivos cadastros.

§ 7º Ultrapassado o prazo previsto no 
§ 6º sem manifestação do órgão competen-
te, presumir-se-á a baixa dos registros das 
microempresas e das empresas de pequeno 
porte.

§ 8º Excetuado o disposto nos §§ 3º a 
5º, na baixa de microempresa ou de empresa 
de pequeno porte aplicar-se-ão as regras de 
responsabilidade previstas para as demais 
pessoas jurídicas.

§ 9º Para os efeitos considera-se sem 
movimento a microempresa ou a empresa de 
pequeno porte que não apresente mutação 
patrimonial e atividade operacional durante 
todo o ano-calendário”. (NR)

“Art. 13. ....... ....................... ...................
.................... ........................... ...............
VI – Contribuição patronal previdenciária 

(CPP) para a Seguridade Social, a cargo da 
pessoa jurídica, de que trata o art. 22 da Lei 
nº 8.212, de 24 de julho de 1991, exceto no 
caso da microempresa e da empresa de pe-
queno porte que se dediquem às atividades 
de prestação de serviços referidas nos §§ 5º-C 
e 5º-D do art. 18;

...................... .......................... ..............
§ 1º .............. ........................ .................
...................... ........................... .............
XIII – ............. .......................... ..............
....................... ............................ ...........
g) nas operações com bens ou merca-

dorias sujeitas ao regime de antecipação do 
recolhimento do imposto, nas aquisições em 
outros Estados e Distrito Federal:

1 – com encerramento da tributação, 
observado o disposto no inciso IV do § 4º do 
art. 18;

2 – sem encerramento da tributação, hi-
pótese em que será cobrada a diferença entre 
a alíquota interna e a interestadual, sendo ve-
dada a agregação de qualquer valor.

h) nas aquisições em outros Estados e 
Distrito Federal de bens ou mercadorias, não 
sujeitas ao regime de antecipação do recolhi-
mento do imposto, relativo à diferença entre 
a alíquota interna a interestadual.

...................... ........................... .............
§ 5º A diferença entre a alíquota interna e 

a interestadual de que tratam as alíneas g e h 
do inciso XIII do § 1º será calculada tomando-
se por base as alíquotas aplicáveis às pessoas 
jurídicas não optante pelo Simples Nacional.

§ 6º O Comitê Gestor do Simples Na-
cional:

I – Disciplinará a forma e as condições em 
que será atribuída à microempresa ou empresa 
de pequeno porte optante pelo Simples Nacio-
nal a qualidade de substituta tributária; e 

II _ poderá disciplinar a forma e as con-
dições em que será estabelecido o regime de 
antecipação do ICMS previsto na alínea g do 
inciso XIII do § 1º deste artigo”. (NR)

“Art. 17. ........ ..................... ....................
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................ ........................ ......................
X – que exerça atividade de produção 

ou venda no atacado de bebidas alcoólicas, 
produtos classificados nos códigos 2106.90.10 
Ex 02, 22.01, 22.02, exceto o Ex 01 e Ex 02 do 
código 202.90.00, e 22.03, da Tabela de Inci-
dência do IPI – TIPI, aprovada pelo Decreto nº 
6.006, de 28 de dezembro de 2006, cigarros, 
cigarrilhas, charutos, filtros para cigarros, ar-
mas de fogo, munições e pólvora, explosivos 
e detonantes;

........................ ........................... ...........
XV – que realize atividade de locação de 

imóveis próprios, exceto quando se refere a 
prestação de serviços tributados pelo ISS.

.....................................
§ 1º As vedações relativas a exercício de 

atividades previstas no caput não se aplicam 
às pessoas jurídicas que se dediquem exclu-
sivamente às atividades referidas nos §§ 5º-B 
a 5º-E o art. 18, ou as exerçam em conjunto 
com outras atividades que não tenham sido 
objeto de vedação no caput.

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

.................... .................................” (NR)
“Art. 18. ........ .......................... ...............
................... ............................. ..............
§ 4º .......... ........................... ..................
................. ............................. ................
V – as receitas decorrentes da exporta-

ção de mercadoria apara o exterior, inclusive 
as vendas realizadas por meio de comercial 
exportadora ou da sociedade de propósito es-
pecífico prevista no art. 56.

............... .......................... .....................
§ 5º As atividades industriais serão tri-

butadas na forma do Anexo II.
§ 5º-A. As atividades de locação de bens 

móveis serão tributadas na forma do Anexo III, 
deduzindo-se da alíquota o percentual corres-
pondente ao ISS previsto nesse Anexo. 

§ 5º b) Sem prejuízo do disposto no § 
1º do art. 17, serão tributadas na forma do 
Anexo III, exceto as atividades de prestação 
de serviços de transportes intermunicipais e 
interestaduais, às quais se aplica o disposto 
no § 5º e) as seguintes atividades de presta-
ção de serviços:

I – creche, pré-escola e estabelecimento 
de ensino fundamental;

II – agência terceirizada de correios;
III – agência de viagem e turismo;

IV – centro de formação de condutores 
de veículos automotores de transporte terres-
tre de passageiros e de carga;

V – agência lotérica;
VI – serviços de manutenção e repara-

ção de automóveis, caminhões, ônibus, outros 
veículos pesados, tratores, máquinas e equi-
pamentos agrícolas;

VII – serviços de instalação, manuten-
ção e reparação de acessórios para veículos 
automotores;

VIII – serviços de manutenção e repara-
ção de motocicletas, motonetas e bicicletas;

IX – serviços de instalação, manutenção 
e reparação de máquinas de escritório e de 
informática;

X – serviços de reparos hidráulicos, elé-
tricos, pintura e carpintaria em residências ou 
estabelecimentos civis ou empresariais, bem 
como manutenção e reparação de aparelhos 
eletrodomésticos;

XI – serviços de instalação e manutenção 
de aparelhos e sistemas de ar condicionado, 
refrigeração, ventilação, aquecimento e trata-
mento de ar em ambientes controlados;

XII – veículos de comunicação, de radio-
difusão sonora e de sons e imagens, e mídia 
externa; e

XIII – transporte municipal de passa-
geiros.

§ 5º–C. Sem prejuízo do disposto no § 1º 
do art. 17, as atividades de prestação de ser-
viços seguintes serão tributadas na forma do 
Anexo IV, hipótese em que não estará incluída 
no Simples Nacional a contribuição prevista no 
inciso VI do caput do art. 13, devendo ela ser 
recolhida segundo a legislação prevista para 
os demais contribuintes ou responsáveis:

I – construção de imóveis e obras de en-
genharia em geral, inclusive sob a forma de 
subempreitada;

II – empresas montadoras de estandes 
para feiras:

III – escolas livres, de línguas estrangei-
ras, artes, cursos técnicos e gerenciais;

IV – produção cultural e artística; e
V – produção cinematográfica e de ar-

tes cênicas.
§ 5º–D. Sem prejuízo do disposto no § 1º 

do art. 17, as atividades de prestação de ser-
viços seguintes serão tributadas na forma do 
Anexo V, hipótese em que não estará incluída 
no Simples Nacional a contribuição prevista no 
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inciso VI do caput do art. 13, devendo ela ser 
recolhida segundo a legislação prevista para 
os demais contribuintes ou responsáveis:

I – cumulativamente administração e lo-
cação de imóveis de terceiros;

II – academias de dança, de capoeira, 
de ioga e de artes marciais;

III – academias de atividades físicas, des-
portivas, de natação e escolas de esportes;

IV – elaboração de programas de com-
putadores, inclusive jogos eletrônicos, desde 
que desenvolvidos em estabelecimento do 
optante;

V – licenciamento ou cessão de direito 
de uso de programas de computação;

VI – planejamento, confecção, manu-
tenção e atualização de páginas eletrônicas, 
desde que realizados em estabelecimento do 
optante;

VII – escritórios de serviços contábeis; e
VIII – serviço de vigilância, limpeza ou 

conservação.
§ 5º–E. Sem prejuízo do disposto no § 

1º do art. 17, as atividades de prestação de 
serviços de transportes intermunicipais e inte-
restaduais serão tributadas na forma do Ane-
xo III, deduzida a parcela correspondente ao 
ISS e acrescida a parcela correspondente ao 
ICMS prevista no Anexo I.

§ 5º–F. As atividades de prestação de 
serviços referidas no § 2º do art. 17 serão tri-
butadas na forma do Anexo III, salvo se, para 
alguma dessas atividades, houver previsão 
expressa de tributação na forma dos Anexos 
IV ou V.

§ 6º No caso dos serviços previstos no § 
2º do art. 6º da Lei Complementar nº 116, de 
31 de julho de 2003, prestados pelas microem-
presas e pelas empresas de pequeno porte, 
o tomador do serviço deverá reter o montan-
te correspondente na forma da legislação do 
município onde estiver localizado, observado 
o disposto no § 4º do art. 21.

§ 7º A sociedade de propósito especifi-
co de que trata o art. 56 que houver adquirido 
mercadorias de microempresa ou empresa de 
pequeno porte que seja sua sócia, bem como 
a empresa comercial exportadora que houver 
adquirido mercadorias de empresa optante 
pelo Simples Nacional, com o fim especifico 
de exportação para o exterior, que, no prazo 
de 180 (cento e oitenta) dias, contados da 
data da emissão da nota fiscal pela vende-

dora, não comprovar o seu embarque para o 
exterior ficará sujeita ao pagamento de todos 
os impostos e contribuições que deixaram de 
ser pagos pela empresa vendedora, acresci-
dos de juros de mora e multa, de mora ou de 
oficio, calculados na forma da legislação que 
rege a cobrança do tributo não pago, aplicá-
vel à sociedade de propósito específico ou à 
própria comercial exportadora.

.. ........................................................ ....
§ 9º Relativamente á contribuição pa-

tronal previdenciária, devida pela vendedora, 
a sociedade de propósito específico de que 
trata o art. 56 ou a comercial exportadora de-
verão recolher, no prazo previsto no § 8º, o 
valor correspondente a 11% (onze por cento) 
do valor das mercadorias não exportadas nos 
termos do § 7º .

Na hipótese do § 7º, a sociedade de pro-
pósito específico de que trata o art. 56 ou a 
empresa comercial exportadora não poderão 
deduzir do montante devido qualquer valor a 
título de crédito de Imposto sobre Produtos 
Industrializados – IPI da Contribuição para o 
PIS/Pasep ou da Cofins, decorrente da aqui-
sição das mercadorias e serviços objeto da 
incidência.

Na hipótese do § 7º, a sociedade de 
propósito específico ou a empresa comercial 
exportadora deverão pagar, também, os impos-
tos e contribuições devidos nas vendas para 
o mercado interno, caso, por qualquer forma, 
tenha alienado ou utilizado as mercadorias.

 ..............................................................
§ 20-A. A concessão dos benefícios de 

que trata o § 20 poderá ser realizada:
I – mediante deliberação exclusiva e uni-

lateral do Estado, do Distrito Federal ou do 
Município concedente;

II – De modo diferenciado para cada ramo 
de atividade.

 ..............................................................
§ 25. Para efeito do disposto no § 24, de-

verão ser considerados os salários informados 
na forma prevista no inciso IV do art. 32 da Lei 
nº 8.212, de 24 de julho de 1991”. (NR)

“Art. 29. ... ........................................... ...
 ..............................................................
§ 6º Nas hipóteses de exclusão previstas 

no caput a pessoa jurídica será notificada pelo 
ente federativo que promoveu a exclusão.

§ 7º Na hipótese do inciso I, a notifica-
ção de que trata o § 6º poderá ser feita por 
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meio eletrônico, com prova de recebimento, 
sem prejuízo de adoção de outros meios de 
notificação, desde que previstos na legisla-
ção específica do respectivo ente federado 
que proceder à exclusão, cabendo ao Comitê 
Gestor discipliná-la com observância dos re-
quisitos de autenticidade, integridade e vali-
dade jurídica.

§ 8º A notificação de que trata o § 7º apli-
ca-se ao indeferimento da opção pelo Simples 
Nacional”. (NR)

“Art. 31. ........ ..................................... ....
.. ....................................................... .....
§ 5º Na hipótese do inciso II do caput, 

uma vez que o motivo da exclusão deixe de 
existir, havendo a exclusão retroativa de ofício 
no caso do inciso I do art. 29, o efeito desta 
dar-se-á a partir do mês seguinte ao da ocor-
rência da situação impeditiva, limitado, porém, 
ao último dia do ano-calendário em que a re-
ferida situação deixou de existir”. (NR)

“Art. 33. . ............................................ ....
... ........................................................ ...
§ 2º Na hipótese de a microempresa ou 

empresa de pequeno porte exercer alguma das 
atividades de prestação de serviços previstas 
nos §§ 5º-C e 5º-D do art. 18, caberá à Secre-
taria da Receita Federal do Brasil a fiscalização 
da Contribuição para a Seguridade Social, a 
cargo da empresa, de que trata o art. 22 da 
Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

..... ................................................” (NR)
“Art. 39. .... .......................................... ...
.. ......................................................... ... 
§ 4º Considera-se feita a intimação após 

15 (quinze) dias contados da data do registro 
da notificação eletrônica de que tratam os §§ 
7º e 8º do art. 29”. (NR)

CAPÍTULO VIII 
Do Associativismo

SEÇÃO ÚNICA 
Da Sociedade de Propósito Específico formada 

por Microempresas e Empresas de pequeno 
porte optantes pelo Simples Nacional

Art. 56. As microempresas ou as empresas de pe-
queno porte optantes pelo Simples Nacional poderão 
realizar negócios de compra e venda de bens, para os 
mercados nacional e internacional, por meio de socie-
dade de propósito específico nos termos e condições 
estabelecidos pelo Poder Executivo federal.

§ 1º Não poderão integrar a sociedade 
de que trata o caput pessoas jurídicas não 
optantes pelo Simples Nacional.

§ 2º A sociedade de propósito especifico 
de que trata este artigo:

I – terá seus atos arquivados no Registro 
Público de Empresas Mercantis;

II – terá por finalidade realizar:
a) operações de compras para revenda 

as microempresas ou empresas de pequeno 
porte que sejam suas sócias; ou

b) operações de venda de bens adquiri-
dos das microempresas e empresas de peque-
no porte que sejam suas sócias para pessoas 
jurídicas que não sejam suas sócias;

III – é vedada a realização concomitan-
te das operações referidas nas alíneas a e b 
do inciso II;

IV – poderá exercer atividades de promo-
ção dos bens referidos na aliena b do inciso 
II, a exemplo da participação em feiras ou do 
licenciamento dos mesmos;

V – apurará o imposto de renda das pes-
soas jurídicas com base no lucro real, deven-
do manter a escrituração dos livros Diário e 
Razão;

VI – apurará a Cofins e a Contribuição 
para o PIS/Pasep:

a) de modo não-cumulativo, na hipótese 
da alínea a do inciso II;

b) de modo cumulativo na hipótese da 
alínea b do inciso II, sujeitas a alíquota zero 
exclusivamente em relação à receita bruta de-
corrente da venda de bens;

ferramentas que os acompanhem, na 
forma definida em regulamento, quando ad-
quiridos, ou importados, diretamente por mi-
croempresas ou empresas de pequeno porte 
para incorporação ao seu ativo imobilizado:

I – a União, em relação ao IPI, à Cofins, 
à Contribuição para o PIS/Pasep, à Cofins-Im-
portação e à Contribuição para o PIS/Pasep-
Importação; e

II – os Estados e o Distrito Federal em 
relação ao ICMS.

§ 5º A microempresa ou empresa de 
pequeno porte, adquirente de bens com o 
benefício previsto no § 4º, fica obrigada, nas 
hipóteses previstas em regulamento, a reco-
lher os impostos e contribuições que deixaram 
de ser pagos, acrescidos de juros e multa, de 
mora ou de ofício, contados a partir da data da 
aquisição, no mercado interno, ou do registro 
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da declaração de importação (DI), calculados 
na forma da legislação que rege a cobrança 
do tributo não pago”. (NR)

SEÇÃO III 
Das Parcerias

“Art. 75-A. Para fazer face às demandas 
originárias do estímulo previsto nos artigos 74 
e 75, entidades privadas, públicas, inclusive 
o Poder Judiciário, poderão firmar parcerias 
entre si, objetivando a instalação ou utilização 
de ambientes propícios para a realização dos 
procedimentos inerentes a busca da solução 
de conflitos”. (NR)

“Art. 77. Promulgada esta Lei Comple-
mentar, o Comitê Gestor expedirá, em trinta 
meses, as instruções que se fizerem neces-
sárias à sua execução.

.. .......................................................... ..
§ 2º A administração direta e indireta 

federal, estadual e municipal, e as entidades 
paraestatais acordarão, no prazo previsto no 
§ 1º, as providências necessárias à adaptação 
dos respectivos atos normativos ao disposto 
nesta Lei Complementar.

§ 4º O Comitê Gestor regulamentará o 
disposto no inciso I do § 6º do art. 13 até 31 
de dezembro de 2008.

§ 5º A partir de 1º de janeiro de 2009, 
perderão eficácia as substituições tributárias 
que não atenderem à disciplina estabelecida 
na forma do § 4º deste artigo”. (NR)

“Art. 79. Será concedido, para ingres-
so no Simples Nacional, parcelamento, em 
até cem parcelas mensais e sucessivas, dos 
débitos com o Instituto Nacional do Seguro 
Social – INSS, ou com as Fazendas Públicas 
Federal, para o microempreendedor individu-
al, para microempresas e para empresas de 
pequeno porte:

I – instaladas em áreas desprovidas de 
regulação fundiária legal ou com regulamen-
tação precária; ou

II – em residência do microempreende-
dor individual ou do titular ou sócio da micro-
empresa ou empresa de pequeno porte, na 
hipótese em que a atividade não gere grande 
circulação de pessoas”. (NR)

“Art. 13. .... ..................................... ........
............... ........................................ .......
VI – Contribuição para a Seguridade So-

cial, a cargo da pessoa jurídica (CPP), de que 
trata o art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho 

de 1991, exceto no caso da microempresa e 
da empresa de pequeno porte que se dedi-
quem às atividades de prestação de serviços 
referidas no § 5º-C do art. 18;

“Art. 18. .... ............................... ..............
............ .................................. ................ 
§ 4º..... ............................... ....................
........... ................................. .................. 
IV – as receitas decorrentes da venda de 

mercadorias sujeitas a substituição tributária 
e tributação concentrada em uma única etapa 
(monofásica), bem como, em relação ao ICMS, 
antecipação tributaria com encerramento de 
tributação;

.............. ................................ ................
§ 5º-B. Sem prejuízo do disposto no § 

1º do art. 17, serão tributadas na forma do 
Anexo III, exceto as atividades de prestação 
de serviços de transportes intermunicipais e 
interestaduais, às quais se aplica o disposto 
no § 5º-E, as seguintes atividades de presta-
ção de serviços:

I – creche, pré-escola e estabelecimen-
to de ensino fundamental, escolas técnicas, 
profissionais e de ensino médio, de línguas 
estrangeiras, de artes, cursos técnicos de pi-
lotagem, preparatórios para concursos, geren-
ciais e escolas livres, exceto as previstas nos 
incisos II e III do § 5º-D;

.............. ............................... .................
IX – serviços de instalação, de reparos 

e de manutenção em geral, bem como de 
usinagem, solda, tratamento e revestimento 
em metais;

.......... ....................................... .............
XII – veículos de comunicação, de radio-

difusão sonora e de sons e imagens, e mídia 
externa;

XIII – transporte municipal de passa-
geiros; e

XIV – escritórios de serviços contábeis.
§ 5º–C. ........ ................................. ......... 
I – construção de imóveis e obras de en-

genharia em geral, inclusive sob a forma de 
subempreitada, execução de projetos e ser-
viços de paisagismo, bem como decoração 
de interiores;

... ....................................................... ....
VI – serviço de vigilância, limpeza ou 

conservação.
§ 5º-D. Sem prejuízo do disposto no § 

1º do art. 17, as atividades de prestação de 
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serviços seguintes serão tributadas na forma 
do Anexo V:

......... .......................... ...........................
IX – empresas montadoras de estandes 

para feiras;
X – produção cultural e artística;
XI – produção cinematográfica e de ar-

tes cênicas;
XII – laboratórios de análises clínicas ou 

de patologia clínica;
XIII – serviços de tomografia, diagnósti-

cos médicos por imagem, registros gráficos e 
métodos óticos, bem como ressonância mag-
nética;

XIV – serviços de prótese em geral.
§ 5º-E. Sem prejuízo do disposto no § 1º 

do art. 17, as atividades de prestação de servi-
ços de transportes intermunicipais e interesta-
duais de cargas serão tributadas na forma do 
Anexo III, deduzida a parcela correspondente 
ao ISS e acrescida a parcela correspondente 
ao ICMS prevista no Anexo I.

...................... .......................... ..............
§ 5º-G. As atividades com incidência si-

multânea de IPI e de ISS serão tributadas na 
forma do Anexo II, deduzida a parcela corres-
pondente ao ICMS e acrescida a parcela cor-
respondente ao ISS prevista no Anexo III.

§ 5º-H. A vedação de que trata o inciso 
XII do caput do art. 17 não se aplica às ativi-
dades referidas no § 5º-C.

................. .......................... .........” (NR).
“Art. 18-A O Microempreendedor Individu-

al (MEI) poderá optar pelo recolhimento dos im-
postos e contribuições abrangidos pelo Simples 
Nacional em valores fixos mensais, indepen-
dentemente da receita bruta por ele auferida 
no mês, na forma prevista neste artigo.

§ 1º Para os efeitos desta Lei, considera-
se MEI o empresário individual a que se refere 
o art. 966 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro 
de 2002, que tenha auferido receita bruta no 
ano-calendário anterior, de até R$36.000,00 
(trinta e seis mil reais), optante pelo Simples 
Nacional e que não esteja impedido de optar 
pela sistemática prevista neste artigo.

§ 2º No caso de início de atividades, o 
limite de que trata o § 1º será de R$3.000,00 
(três mil reais) multiplicados pelo número de 
meses compreendido entre o inicio da ativi-
dade e o final do respectivo ano-calendário, 
consideradas as frações de meses como um 
mês inteiro.

§ 3º Na vigência da opção pela sistemá-
tica de recolhimento prevista no caput.

I – não se aplica o disposto no § 18 do 
art. 18 desta Lei Complementar;

II – não se aplica a redução prevista no 
§ 20 do art. 18 ou qualquer dedução na base 
de cálculo.

III – serão válidas as isenções específicas 
para as microempresas e empresas de peque-
no porte concedidas pelo Estado, Município 
ou Distrito Federal a partir de 1º de julho de 
2007 que abranjam integralmente a faixa de 
receita bruta anual de até R$36.000,00 (trinta 
e seis mil reais);

IV – a opção pelo enquadramento como 
Microempreendedor Individual importa opção 
pelo recolhimento da contribuição referida no 
inciso X do § 1º do art. 13 na forma prevista 
no § 2º do art. 21 da Lei nº 8.212, de 24 de 
julho de 1991;

V – o Microempreendedor Individual re-
colherá, na forma regulamentada pelo Comi-
tê Gestor, valor fixo mensal correspondente à 
soma das seguintes parcelas:

a) R$45,65 (quarenta e cinco reais e ses-
senta e cinco centavos), a título da contribuição 
prevista no inciso IV deste parágrafo;

b) R$1,00 (um real), a título do imposto 
referido no inciso VII do art. 13, caso seja con-
tribuinte do ICMS; e

c) R$5,00 (cinco reais), a título do impos-
to referido no inciso VIII do art. 13, caso seja 
contribuinte do ISS;

VI – sem prejuízo do disposto nos §§ 1º a 
3º do art. 13, o Microempreendedor Individual 
não estará sujeito à incidência dos tributos e 
contribuições referidos nos incisos I a VI da-
quele artigo.

§ 4º Não poderá optar pela sistemática 
de recolhimento prevista no caput o MEI:

I – cuja atividade seja tributada pelos 
Anexos IV ou V desta Lei Complementar, sal-
vo autorização relativa a exercício de atividade 
isolada na forma regulamentada pelo Comitê 
Gestor;

II – que possua mais de um estabele-
cimento;

III – que participe de outra empresa como 
titular, sócio ou administrador; ou

IV – que contrate empregado.
§ 5º A opção de que trata o caput dar-

se-á na forma a ser estabelecida em ato do 
Comitê Gestor, observando-se que:
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I – será irretratável para todo o ano-ca-
lendário;

II – Deverá ser realizada no mês de janei-
ro, até o seu último dia útil, produzindo efeitos 
a partir do primeiro dia do ano-calendário da 
opção, ressalvado o disposto no inciso III;

III – produzirá efeitos a partir da data do 
início de atividade desde que exercida nos 
termos, prazo e condições a serem estabele-
cidos em ato do Comitê Gestor a que se refere 
o caput deste parágrafo.

§ 6º O desenquadramento da sistemática 
de que trata o caput será realizado de ofício 
ou mediante comunicação do MEI.

§ 7º O desenquadramento mediante co-
municação do MEI à Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) dar-se-á:

I – por opção, que deverá ser efetuada 
durante o mês de janeiro, até o seu último dia 
útil, produzindo efeitos a partir de 19 de janeiro 
do ano-calendário da comunicação;

II – obrigatoriamente, quando o MEI in-
correr em alguma das situações previstas no § 
4º, devendo a comunicação ser efetuada até o 
último dia útil do mês subseqüente àquele em 
que ocorrida a situação de vedação, produzin-
do efeitos a partir do mês subseqüente ao da 
ocorrência da situação impeditiva;

III – obrigatoriamente, quando o MEI ex-
ceder, no ano-calendário, o limite de receita 
bruta previsto no § 1º, devendo a comunicação 
ser efetuada até o último dia útil do mês sub-
seqüente àquele em que ocorrido o excesso, 
produzindo efeitos:

a) a partir de 1º de janeiro do ano-ca-
lendário subseqüente ao da ocorrência do 
excesso, na hipótese de não ter ultrapassado 
o referido limite em mais de 20% (vinte por 
cento);

b) retroativamente a 1º de janeiro do 
ano-calendário da ocorrência do excesso, na 
hipótese de ter ultrapassado o referido limite 
em mais de 20% (vinte por cento).

IV – obrigatoriamente, quando o MEI 
exceder o limite de receita bruta previsto no § 
2º, devendo a comunicação ser efetuada até o 
último dia útil do mês subseqüente àquele em 
que ocorrido o excesso, produzindo efeitos:

a) a partir de 1º de janeiro do ano-ca-
lendário subseqüente ao da ocorrência do 
excesso, na hipótese de não ter ultrapassado 
o referido limite em mais de 20% (vinte por 
cento);

b) retroativamente ao início de atividade, 
na hipótese de ter ultrapassado o referido limite 
em mais de 20% (vinte por cento).

§ 8º O desenquadramento de ofício dar-
se-á quando verificada a falta de comunicação 
de que trata o § 7º.

§ 9º O Empresário Individual desenqua-
drado da sistemática de recolhimento prevista 
no caput passará a recolher os tributos devidos 
pela regra geral do Simples Nacional a partir 
da data de início dos efeitos do desenquadra-
mento, ressalvado o disposto no § 10.

§ 10. Nas hipóteses previstas nas alíneas 
a dos incisos III e IV do § 7º, o MEI deverá re-
colher a diferença, sem acréscimos, em parcela 
única, juntamente com a da apuração do mês 
de janeiro do ano-calendário subseqüente ao 
do excesso, na forma a ser estabelecida em 
ato do Comitê Gestor.

§ 11. O valor referido na alínea a do in-
ciso V do § 3º será reajustado, na forma pre-
vista em lei ordinária, na mesma data de rea-
justamento dos benefícios de que trata a Lei 
nº 8.213, de 24 de julho de 1991, de forma a 
manter equivalência com a contribuição de 
que trata o § 2º do art. 21 da Lei nº 8.212, de 
24 de julho de 1991.

§ 12. Aplica-se ao MEI que tenha optado 
pela contribuição na forma do § 1º o disposto 
nos §§ 4º do art. 55 e 2º do art. 94, ambos da 
Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, exceto 
se optar pela complementação da contribuição 
previdenciária a que se refere o § 3º do art. 21 
da Lei nº 8.212, de 1991.

§ 13. O MEI está dispensado de aten-
der o disposto no inciso IV do art. 32 da Lei 
nº 8.212, de 1991.

§ 14. O Comitê Gestor disciplinará o dis-
posto neste artigo.

Art. 18-B. A empresa contratante de serviços 
executados por intermédio do MEI mantém, em rela-
ção a esta contratação, a obrigatoriedade de recolhi-
mento da contribuição a que se refere o inciso III e § 
1º do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, 
e cumprimento das obrigações acessórias relativas à 
contratação de contribuinte individual.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo 
exclusivamente em relação ao MEI que for contratado 
para prestar serviços de hidráulica, eletricidade, pintu-
ra, alvenaria, carpintaria e de manutenção ou reparo 
de veículos.

Art. 18-C. Observado o disposto no art. 18-A e 
seus parágrafos, poderá se enquadrar como MEI o em-
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presário individual que possua um único empregado 
que receba exclusivamente um salário-mínimo.

Parágrafo único. Na hipótese referida no caput, 
o MEI:

I – Deverá reter e recolher a contribui-
ção previdenciária relativa ao segurado a seu 
serviço na forma da lei, observados prazo e 
condições estabelecidos pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil;

II – fica obrigado a prestar informações 
relativas ao segurado a seu serviço, na forma 
estabelecida pelo Comitê Gestor;

III – está sujeito ao recolhimento de 
R$12,45 (doze reais e quarenta e cinco cen-
tavos), a título da contribuição de que trata 
o inciso VI do art. 13, o qual será reajustado 
segundo as mesmas condições previstas no 
§ 11 do art. 18-A”. (NR)

“Art. 21. ... ......................................... .....
........... .............................................. .....
§ 4º A retenção na fonte de ISS das mi-

croempresas ou das empresas de pequeno 
porte optantes pelo Simples Nacional, somen-
te será permitida se observado o disposto no 
art. 3º da Lei Complementar nº 116, de 2003, 
e deverá observar as seguintes normas:

I – a alíquota aplicável na retenção na 
fonte deverá ser informada no documento fiscal 
e corresponderá ao percentual de ISS previsto 
nos Anexos III, IV ou V para a faixa de recei-
ta bruta a que a microempresa ou a empresa 
de pequeno porte estiver sujeita no mês da 
prestação;

II – na hipótese de o serviço sujeito à 
retenção ser prestado no mês de início de 
atividades da microempresa ou empresa de 
pequeno porte deverá ser aplicada pelo toma-
dor a alíquota correspondente ao percentual 
de ISS referente à menor alíquota prevista nos 
Anexos III, IV ou V;

III – na hipótese do inciso II, constatan-
do-se que houve diferença entre a alíquota 
utilizada e a efetivamente apurada, caberá à 
microempresa ou empresa de pequeno por-
te prestadora dos serviços efetuar o recolhi-
mento dessa diferença no mês subseqüente 
ao do início de atividade em guia própria do 
município;

IV – na hipótese de a microempresa ou 
empresa de pequeno porte estar sujeita à tri-
butação do ISS no Simples Nacional por va-
lores fixos mensais, não caberá a retenção a 
que se refere o caput deste parágrafo;

V – na hipótese de a microempresa ou 
empresa de pequeno porte não informar alíquo-
ta de que tratam os incisos I e II no documento 
fiscal, aplicar-se-á a alíquota correspondente 
ao percentual de ISS referente à maior alíquota 
prevista nos Anexos III, IV ou V;

VI – não será eximida a responsabilidade 
do prestador de serviços quando a alíquota do 
ISS informada no documento fiscal for inferior 
à devida, hipótese em que o recolhimento des-
sa diferença será realizado em guia própria 
do município;

VII – o valor retido, devidamente recolhi-
do, será definitivo, não sendo objeto de par-
tilha com os municípios, e sobre a receita de 
prestação de serviços que sofreu a retenção 
não haverá incidência de ISS a ser recolhido 
no Simples Nacional.

§ 4º-A. Na informação de que tratam os 
incisos I e II do § 4º constará declaração de que 
o responsável pela prestação da informação 
e o titular, os sócios ou os administradores da 
microempresa e da empresa de pequeno porte 
estão ciente de que a falsidade na prestação 
destas informações os sujeitarão, juntamente 
com as demais pessoas que para ela concor-
rerem, às penalidades previstas na legislação 
criminal e tributária.

........................ ..............................”(NR)
“Art. 23. ........ ........................... ..............
.................... .............................. ............ 
§ 1º As pessoas jurídicas e aquelas a 

elas equiparadas pela legislação tributária, não 
optantes pelo Simples Nacional, terão direito 
a crédito correspondente ao ICMS incidente 
sobre as suas aquisições de mercadorias de 
microempresa ou empresa de pequeno porte 
optante pelo Simples Nacional, desde que des-
tinadas à comercialização ou industrialização e 
observado, como limite, o ICMS efetivamente 
devido pelas optantes pelo Simples Nacional 
em relação a essas aquisições.

§ 2º A alíquota aplicável ao cálculo do 
crédito de que trata o § 1º deverá ser infor-
mada no documento fiscal e corresponderá 
ao percentual de ICMS previsto nos Anexos I 
ou II para a faixa de receita bruta a que a mi-
croempresa ou a empresa de pequeno porte 
estiver sujeita no mês da operação.

§ 3º Na hipótese de a operação ocorrer 
no mês de início de atividades da microem-
presa ou empresa de pequeno porte optante 
pelo Simples Nacional, a alíquota aplicável ao 
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cálculo do crédito de que trata o § 1º correspon-
derá ao percentual de ICMS referente à menor 
alíquota prevista nos Anexos I ou II.

§ 4º Não caberá o crédito a que se refere 
o § 1º quando:

I – a microempresa ou empresa de pe-
queno porte estiver sujeita à tributação do 
ICMS no Simples Nacional por valores fixos 
mensais;

II – a microempresa ou a empresa de 
pequeno porte não informar a alíquota de que 
trata o § 2º no documento fiscal;

III – houver isenção estabelecida pelo 
Estado ou Distrito Federal que abranja a faixa 
de receita bruta a que a microempresa ou a 
empresa de pequeno porte estiver sujeita no 
mês da operação.

§ 5º Mediante deliberação exclusiva e 
unilateral dos Estados e do Distrito Federal, 
poderá ser concedido, às pessoas jurídicas 
e àquelas a elas equiparadas pela legislação 
tributária, não optantes pelo Simples Nacio-
nal, crédito correspondente ao ICMS incidente 
sobre os insumos utilizados nas mercadorias 
adquiridas de indústria optante pelo Simples 
Nacional, sendo vedado o estabelecimento de 
diferenciação no valor do crédito em razão da 
procedência dessas mercadorias.

§ 6º O Comitê Gestor do Simples Nacio-
nal disciplinará o disposto neste artigo.”(NR)

“Art. 26. ............. ................... .................
........................ ...................... ................ 
§ 1º Os empreendedores individuais com 

receita bruta acumulada no ano-calendário de 
até R$36.000,00 (trinta e seis mil reais), na 
forma estabelecida em ato do Comitê Gestor, 
farão a comprovação da receita bruta, median-
te apresentação do registro de vendas ou de 
prestação de serviços, ficando dispensados 
da emissão do documento fiscal previsto no 
inciso I do caput, ressalvadas as hipóteses 
de emissão obrigatória previstas pelo referi-
do Comitê.

...................... ...................... ..................
§ 6º Na hipótese do § 1º:
I – Deverão ser anexados ao registro de 

vendas ou de prestação de serviços, na forma 
regulamentada pelo Comitê Gestor, os docu-
mentos fiscais comprobatórios das entradas 
de mercadorias e serviços tomados referentes 
ao período, bem como os documentos fiscais 
relativos às operações ou prestações realiza-
das eventualmente emitidos.

II – será obrigatória a emissão de docu-
mento fiscal nas vendas e nas prestações de 
serviços realizadas pelo empreendedor indivi-
dual para destinatário cadastrado no Cadastro 
Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), ficando 
dispensado desta emissão para o consumidor 
final.”(NR).

“Art. 33. ......... ..................... ...................
..................................... ........................ .
§ 2º Na hipótese de a microempresa ou 

empresa de pequeno porte exercer alguma 
das atividades de prestação de serviços pre-
vistas no § 5º– C do art. 18, caberá à Secreta-
ria da Receita Federal do Brasil a fiscalização 
da Contribuição para a Seguridade Social, a 
cargo da empresa, de que trata o art. 22 da 
Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

“Art. 36. A falta de comunicação, quando 
obrigatória, da exclusão da pessoa jurídica do 
Simples Nacional, nos prazos determinados no 
§ 1º do art. 30 desta lei complementar, sujei-
tará a pessoa jurídica a multa correspondente 
a 10% (dez por cento) do total dos impostos 
e contribuições devidos de conformidade com 
o Simples Nacional no mês que anteceder o 
início dos efeitos da exclusão, não inferior a 
R$200,00 (duzentos reais), insusceptível de 
redução.”(NR)

“Art. 36-A. A falta de comunicação, quan-
do obrigatória, do desenquadramento do mi-
croempreendedor individual da sistemática de 
recolhimento prevista no art. 18-A nos prazos 
determinados em seu § 7º, sujeitará o micro-
empreendedor individual a multa no valor de 
R$50,00 (cinqüenta reais), insusceptível de 
redução.”(NR)

“Art. 38. ........ ................... ......................
...................... ....................... .................
§ 3º A multa mínima a ser aplicada será 

de R$200,00 (duzentos reais).
§ 6º A multa mínima de que trata o § 3º a 

ser aplicada ao Microempreendedor Individual 
na vigência da opção de que trata o art. 18-A 
será de R$50,00 (cinqüenta reais).”(NR)

Art. 4º A partir de 1º de janeiro de 2009, o art. 
25 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 
de 2006, passa a vigorar acrescido dos seguintes 
§§ 2º, 3º e 4º, ficando renumerado o parágrafo único 
como § 1º:

“Art. 25. ........... ..................... .................
§ 1º ............... ...................... ..................
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§ 2º A situação de inatividade deverá ser 
informada na declaração de que trata o caput, 
na forma regulamentada pelo Comitê Gestor.

§ 3º Para efeito do disposto no § 2º con-
sidera-se em situação de inatividade a micro-
empresa ou a empresa de pequeno porte que 
não apresente mutação patrimonial e atividade 
operacional durante todo o ano-calendário.

§ 4º A declaração de que trata o caput, 
relativa ao MEI definido no art. 18-A, conterá, 
para efeito do disposto no art. 3º da Lei Com-
plementar nº 63, de 11 de janeiro de 1990, 
tão-somente as informações relativas à receita 
bruta total sujeita ao ICMS, sendo vedada a 
instituição de declarações adicionais em decor-
rência da referida lei complementar.”(NR)

Art. 5º A partir de 1º de janeiro de 2009:

I – os Anexos I a III da Lei Complementar 
nº 123, de 14 de dezembro de 2006, passam a 
vigorar com a redação dos Anexos I a III desta 
lei complementar;

II – o Anexo V da Lei Complementar nº 
123, de 14 de dezembro de 2006, passa a vi-
gorar com a redação dos Anexos IV desta lei 
complementar.

Art. 6º O Poder Executivo fará publicar no Diário 
Oficial da União, no mês de janeiro de 2009, a íntegra 
da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 
2006, com as alterações resultantes da Lei Comple-
mentar nº 127, de 14 de agosto de 2007, bem como 
com as resultantes das desta lei.

Art. 7º O § 4º do art. 21 da Lei nº 8.212, de 24 
de julho de 1991, passa a vigorar com a seguinte mo-
dificação:

“Art. 21.. .............................................. ..
 ........................................................... ...
§ 4º A contribuição complementar a que 

se refere o § 3º será exigida a qualquer tem-
po, sob pena de indeferimento do benefício.” 
(NR)

Art. 8º A Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, 
passa a vigorar acrescida do seguinte artigo:

“Art. 45-A. O contribuinte individual que 
pretenda contar como tempo de contribuição, 
para fins de obtenção de benefício no Regime 
Geral de Previdência Social ou de contagem 
recíproca do tempo de contribuição, período 
de atividade remunerada alcançada pela de-
cadência deverá indenizar o INSS.

§ 1º O valor da indenização a que se re-
fere o caput deste artigo e o § 1º do art. 55 da 

Lei nº 8.213, de 1991, corresponderá a 20% 
(vinte por cento):

I – Da média aritmética simples dos maio-
res salários de  contribuição reajustados, cor-
respondentes a 80% (oitenta por cento) de 
todo o período contributivo decorrido desde a 
competência julho de 1994; ou

II – Da remuneração sobre a qual inci-
dem as contribuições para o regime próprio de 
previdência social a que estiver filiado o inte-
ressado, no caso de indenização para fins da 
contagem recíproca de que tratam os arts. 94 
a 99 da Lei nº 8.213, de 1991, observados o 
limite máximo previsto no art. 28 e o disposto 
em regulamento.

§ 2º Sobre os valores apurados na forma 
do § 1º incidirão juros moratórios de 0,5% (zero 
vírgula cinco por cento) ao mês, capitalizados 
anualmente, limitados ao percentual máximo 
de 50% (cinqüenta por cento), e multa de 10% 
(dez por cento).

§ 3º O disposto no § 1º não se aplica aos 
casos de contribuições em atraso não alcança-
das pela decadência do direito da Previdência 
constituir o respectivo crédito, obedecendo-se, 
em relação a elas as disposições aplicadas às 
empresas em geral.” (NR)

Art. 9º O art. 29-A da Lei nº 8.213, de 24 de ju-
lho de 1991, passa a vigorar com as seguintes modi-
ficações:

“Art. 29-A. O INSS utilizará as informa-
ções constantes no Cadastro Nacional de In-
formações Sociais – CNIS sobre os vínculos e 
as remunerações dos segurados, para fins de 
cálculo do salário-de-benefício, comprovação 
de filiação ao Regime Geral de Previdência 
Social, tempo de contribuição e relação de 
emprego.

 ........................................................... ...
§ 2º O segurado poderá solicitar, a qual-

quer momento, a inclusão, exclusão ou retifica-
ção de informações constantes do CNIS, com 
a apresentação de documentos comprobató-
rios dos dados divergentes, conforme critérios 
definidos pelo INSS.

§ 3º A aceitação de informações relativas 
a vínculos e remunerações inseridas extem-
poraneamente no CNIS; inclusive retificações 
de informações anteriormente inseridas, ficam 
condicionadas à comprovação dos dados ou 
das divergências apontadas, conforme crité-
rios definidos em regulamento.
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§ 4º Considera-se extemporânea a in-
serção de dados decorrentes de documento 
inicial ou de retificação de dados anteriormen-
te informados, quando o documento ou a re-
tificação, ou a informação retificadora, forem 
apresentados após os prazos estabelecidos 
em regulamento.

§ 5º Havendo dúvida sobre a regularidade 
do vínculo incluído no CNIS e inexistência de 
informações sobre remunerações e contribui-
ções, o INSS exigirá a apresentação dos do-
cumentos que serviram de base à anotação, 
sob pena de exclusão do período.” (NR)

Art. 10. Ficam revogados:

I – a partir da data de publicação desta 
Lei Complementar:

a) os arts. 45 e 46 da Lei nº 8.212, de 24 
de julho de 1991;

b) o art. 78, os incisos I a XXVIII do § 1º 
do art. 17 e os incisos I a VII do § 5º do art. 
18, bem como o § 4º do art. 29, todos da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro 
de 2006;

II – a partir de 1º de janeiro de 2009, os 
incisos I a III do § 1º do art. 26 e os seguintes 
dispositivos do art. 18, todos da Lei Comple-
mentar nº 123, de 14 de dezembro de 2006:

a) os incisos VI a VIII, X e XI do § 5º-B;
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O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Como 
vota o PRTB? (Pausa.)

Como vota o PTdoB? (Pausa.)
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, os 
partidos vão fazer a orientação depois de iniciada a 
votação.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Quero 
consultar o Plenário, principalmente os Líderes, sobre 
a possibilidade de colocar “sim” na orientação de to-
dos os partidos.

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, PSDB, 
“sim”.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – “Sim” 
para todos os partidos.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Passa-
se, portanto, à votação.

A Presidência solicita às Sras. Deputadas e aos 
Srs. Deputados que tomem os seus lugares, a fim de 
ter início a votação pelo sistema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada 

posto.
O SR. DUARTE NOGUEIRA – Sr. Presidente, 

para orientar pelo PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Tem 

a palavra V.Exa., para orientar pelo PSDB.
O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PSDB orienta o voto “sim”. Estamos dando um impor-
tante passo para valorizar o crescimento das micro e 
pequenas empresas no País.

Quando da aprovação do SIMPLES, já houve 
significativo avanço na redução da carga tributária 
para várias atividades empreendedoras, mas alguns 
ajustes precisavam ainda ser feitos.

Essa emenda beneficia diretamente o empreen-
dedor individual, aquele com até 36 mil reais de fatu-
ramento, que terá reduzida sua carga fiscal; resolve o 
problema dos contabilistas, que saem do Anexo V e 
passam para o Anexo III; resolve o problema de trans-
ferência de crédito de ICMS, possibilidade que não 
havia no caso do SIMPLES; e beneficia várias outras 
categorias, um reclamo generalizado de todo o seg-
mento dos micro empresários.

O PSDB, portanto, apóia a Emenda nº 2 e vota 
“sim”.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presidente, 
para orientar pelo PTB.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Pelo 
PTB, para orientar, com a palavra o Deputado Arnal-
do Faria de Sá.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, além 
de cumprimentar todos os que já foram aqui citados, 
quero acrescentar mais 3 nomes que tiveram impor-
tante papel nessa luta: Valdir Pietrobom, da FENACON; 
Guilherme Afif Domingos, Secretário do Emprego e 
Relações do Trabalho do Estado de São Paulo, que 
ontem promoveu uma grande reunião sobre o tema; e 
Mauro Ricardo, Secretário de Finanças do Município 
São Paulo e também responsável pelo Comitê Gestor 
que permitiu, com os Deputados Vignatti, Carlos Mel-
les e Luiz Carlos Hauly, que todas essas alterações 
fossem propostas.

Logicamente, temos alguns avanços extrema-
mente importantes. Particularmente, cito o caso dos 
escritórios contábeis, altamente prejudicadas por cons-
tarem do Anexo V. A partir de agora, tributados pelo 
Anexo III, eles terão facilitadas a sua situação, ainda 
que esta não seja a ideal, aquela que todos gostaría-
mos, mas é a possível neste momento.

Portanto, quero cumprimentar esta Casa pelo 
acordo celebrado ontem em São Paulo, no Clube Es-
peria. Hoje, estamos materializando a proposta acor-
dada no plenário da Câmara dos Deputados.

Parabéns a todos os Srs. Parlamentares e, prin-
cipalmente, aos contabilistas.

O SR. DARCÍSIO PERONDI – Sr. Presidente, 
para orientar pelo PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Para 
orientar pelo PMDB, com a palavra o Deputado Dar-
císio Perondi.

O SR. DARCÍSIO PERONDI (Bloco/PMDB-RS. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, inicialmente, convocamos todos os Deputados do 
PMDB para comparecerem ao plenário. Esta votação 
é importante.

Em primeiro lugar, Sr. Presidente, queremos dizer 
que a maioria dos empreendedores do País, mais de 
90%, são pequenos e médios. Com esta votação do 
Super-SIMPLES serão beneficiados, em particular, o 
pequeno empreendedor – o mecânico, o marceneiro, 
a costureira, os profissionais de saúde –, com recei-
ta até 36 mil reais, o que inclusive irá levar a grande 
maioria para a formalização.

Em segundo, Sr. Presidente, desejamos desta-
car a vitória dos contadores, aqueles que cuidam da 
saúde dos números de nossas empresas, que saem 
do Anexo V para o Anexo III. 

Em terceiro, ressaltamos que a possibilidade de 
transferência de créditos do ICMS também beneficiará 
os pequenos e médios empreendedores.
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O PMDB sente-se feliz e cumprimenta seus De-
putados que tiveram participação decisiva na elabo-
ração do Super-SIMPLES.

Reforçamos a convocação dos Deputados do 
PMDB para que compareçam ao plenário.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Rei-
tero que para a orientação das bancadas o prazo é 1 
minuto.

Como vota o PT, Deputado Eduardo Valverde?
O SR. EDUARDO VALVERDE (PT-RO. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vota-
mos favoravelmente ao projeto de lei, originalmente de 
iniciativa do Deputado Antonio Carlos Mendes Thame, 
a quem parabenizamos, e aperfeiçoado pelo Deputado 
José Pimentel, que inclusive restaurou o projeto de lei 
complementar encaminhado pelo Poder Executivo que 
previa a formalização das empresas que faturavam até 
36 mil reais, as quais, ao final, depois da incorporação 
das propostas do SEBRAE e do empresariado, ficaram 
fora da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas. 
Agora, esse projeto incorpora esse segmento, além 
de incluir outros setores da micro e pequena empresa 
no Super-SIMPLES.

Por esta razão, o PT é favorável à aprovação 
deste projeto.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Como 
vota o Democratas?

O SR. EDUARDO SCIARRA (DEM-PR. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, quero explanar algo que foi conversado 
com o Relator Carlos Melles a respeito de uma emen-
da que seria apresentada para ajustar uma incorreção 
ocorrida quando da votação da lei. 

Nas licitações de obras públicas está havendo 
uma distorção da lei: empresas desativadas estão se 
beneficiando do fato de se enquadrarem num fatu-
ramento pequeno, até por estarem desativadas, em 
prejuízo de empresas ativas.

Ficou acordado que no Senado Federal será feita 
gestão para a mudança no art. 44 relativamente aos 
critérios de desempate nas licitações.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Como 

vota o PP?
O SR. RENATO MOLLING (PP-RS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PP vota 
“sim”, e convoca todos os seus Parlamentares para 
virem votar, em razão da importância do tema. 

A matéria foi exaustivamente discutida. Hoje, es-
tamos dando um passo muito importante em benefício 
de pequenas empresas que estavam prejudicadas. A 
permissão da transferência do crédito é fundamental 
para a geração cada vez mais de empregos no País.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Como 
vota o PHS?

O SR. MIGUEL MARTINI (PHS-MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PHS, como 
todos os outros partidos, orienta o voto “sim”. 

No Estado de Minas Gerais, trabalhamos no 
sentido de simplificar o processo, para que as micro 
e pequenas empresas pudessem ter seu registro de 
maneira rápida e, assim, também tivessem melhores 
condições de sobreviver.

Com a votação desse projeto, estamos seguin-
do a lógica de estimular a criação de muitas micro e 
pequenas empresas, trazendo-as para a formalidade, 
incentivando seu crescimento, para que, aí, sim, como 
médias e grandes, possam dar maior contribuição ao 
Estado brasileiro. Elas precisam do apoio do Estado 
para que depois venham contribuir...

(O microfone é desligado.)
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Para 

concluir, Deputado. É 1 minuto só para orientação.
O SR. MIGUEL MARTINI – ...não só com os im-

postos, mas também com a geração de emprego e 
com o crescimento do País.

Obrigado.
O SR. MAURO LOPES (Bloco/PMDB-MG. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, que-
ro só justificar que na votação anterior votei com o 
partido.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Como 
vota o PPS?

O SR. CEZAR SILVESTRI (PPS-PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é indiscutível 
a importância das micro e das pequenas empresas em 
nosso País. Basta dizer que 70% dos empregos gera-
dos advêm das micros e pequenas empresas. 

Quero manifestar a posição do PPS favorável a 
esse projeto de lei e à alteração, citada pelo Deputa-
do Eduardo Sciarra, que se fará no art. 44, em que há 
algumas distorções, principalmente com relação às 
licitações públicas. 

Como autor da emenda que incluiu os escritórios 
de contabilidade no SIMPLES aprovado por esta Casa 
e pelo Senado Federal na Legislatura passada – me-
dida infelizmente vetada pelo Presidente da República 
–, quero parabenizar o Relator pela alteração agora 
introduzida no substitutivo, passando os escritórios de 
contabilidade do Anexo V para o Anexo III. 

Assim sendo, o PPS é favorável a esse proje-
to que beneficia as micro e pequenas empresas do 
nosso País.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Como 
vota o Bloco Parlamentar PSB/PDT/PCdoB/PMN/
PRB?
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O SR. DR. UBIALI (Bloco/PSB-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Bloco 
orienta “sim”.

Esta Legislatura, nobres colegas, tem se carac-
terizado pela solução dos problemas. Estamos orga-
nizando o Estado, estamos fazendo com que sejam 
colocadas dentro da lei aquelas pessoas que não 
tinham como se inserir na legalidade. Por exemplo: 
conversando comigo, o Deputado João Dado me dis-
se tinha apresentado um projeto de lei que incluía os 
contabilistas no SIMPLES. Agora, o projeto resgata 
essa situação. Depois, o nobre Deputado poderá falar 
sobre o assunto. 

Orientamos o voto “sim”. 
Repito: esta Legislatura vai ser caracterizada 

pela organização do Estado, principalmente por poder 
permitir que o pequeno empreendedor tenha a mesma 
presença que o grande na legislação brasileira.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Como 

vota o PTB?
O SR. ARMANDO ABÍLIO (PTB-PB. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – O PTB vota “sim”, Sr. 
Presidente. 

Por quê? Exatamente porque, com a aprovação 
desse projeto, criaremos condições para as pequenas 
e médias empresas participarem do progresso deste 
País, além de entrarem no mundo da formalidade.

O SR. SILVIO TORRES – Sr. Presidente, por 
favor. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Pois 
não. 

O SR. SILVIO TORRES – Eu só quero regis-
trar...

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Sr. De-
putado, temos uma lista de inscritos. Eu não posso...

O SR. SILVIO TORRES – Tudo bem. Então, eu 
retiro o registro.

O SR. LUIZ COUTO (PT-PB. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero justificar a 
minha ausência. Fui ao Ministério da Justiça solicitar 
segurança para a minha pessoa.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – S.Exa. 
está justificando o voto. 

O SR. LUIZ COUTO – Por isso não pude votar. 
Estou justificando a minha ausência na segunda vo-
tação.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Alguém 
quer justificar a ausência na votação? (Pausa.)

O SR. SILVIO TORRES – Sr. Presidente, por fa-
vor, serei rápido. Só para dizer...

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Sr. 
Deputado, eu é que lhe peço por favor. O que faço com 
a lista de inscritos?

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Para 
discutir a favor da matéria, com a palavra o ilustre De-
putado Rodrigo Rollemberg.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB-DF. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Parlamentares, todos temos acompanhado o aumento 
da arrecadação por parte da Receita Federal. E isso 
se deu em razão da política tributária e de algumas 
medidas inteligentes tomadas pelo Governo Federal, 
sobretudo por iniciativa da Câmara dos Deputados, 
ou melhor, do Congresso Nacional, que, ao aprovar a 
Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, reduziu os 
impostos das micro e pequenas empresas e ampliou a 
base de arrecadação. Com isso, inúmeras empresas 
entraram para a formalidade, aumentando, assim, o 
bolo arrecadatório.

Neste momento,  assomo à tribuna para defender 
a aprovação desse projeto, com as emendas. Primeiro, 
porque ele cria a figura do microempresário individual, 
a pessoa física que exerce determinadas atividades, 
que estará isenta de imposto, mas poderá recolher a 
contribuição previdenciária, fixada em pouco mais de 
R$45,00. Segundo, porque amplia o leque dos segmen-
tos econômicos beneficiados pelo Super-SIMPLES, ou 
seja, pela lei das pequenas e microempresas. 

Com isso, esses segmentos serão beneficiados, 
porque pagarão menos impostos, mas ocorrerá, no nos-
so entendimento, o mesmo que sucedeu com outros 
segmentos: muitos que estão na informalidade virão 
para a formalidade, será ampliada a base de arrecada-
ção e aumentará a arrecadação em nosso País.

Por isso, quero cumprimentar o Deputado Antonio 
Carlos Mendes Thame, autor da proposição, e dizer 
que somos favoráveis à sua aprovação, com as duas 
emendas apresentadas.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Próxi-

mo orador inscrito para discutir a favor é o ilustre Depu-
tado Eduardo Valverde, a quem concedo a palavra.

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT-RO. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, o Deputado José 
Pimentel, atual Ministro da Previdência, fez um trabalho 
muito importante para incluir segmentos econômicos 
que estavam fora da Lei Geral das Micro e Pequenas 
Empresas, trabalho que foi apresentado à Comissão 
Especial incumbida do exame da matéria e da qual eu 
tive a honra de fazer parte. Mas, em face de se buscar 
o máximo de consenso, o máximo de entendimento 
com o Ministério da Fazenda, acabou-se deixando de 
fora do SIMPLES segmentos expressivos, como es-
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critórios de contabilidade, oficinas mecânicas, enfim, 
um leque muito grande de prestadores de serviços que 
precisavam fazer parte do Super-SIMPLES – e preci-
savam até mesmo para ser formalizados, porque são 
setores altamente informais. 

A primeira versão da Lei Geral e do Super-SIM-
PLES já aponta a formalização de mais de 3 milhões 
de empresas. 

Naquele momento, o Projeto de Lei Complementar 
nº 2, que deu o start para uma ampla discussão com o 
setor empresarial, previa a formalização e o tratamento 
diferenciado para aqueles setores que faturavam até 
36 mil reais ao ano, justamente os pequenos empre-
endedores – pipoqueiros, marceneiros, pedreiros, ta-
xistas – que, de maneira geral, precisariam de maior 
proteção. Mas, logo depois, com as discussões que 
buscavam ampliar as faixas de isenção, esses setores 
acabaram ficando de fora. 

Então, teve início a primeira preocupação do Go-
verno Federal, pois, em seguida, ao fechar o acordo 
nesta Casa, eles ficaram esquecidos. 

Agora, o tema foi retomado pelo substitutivo apre-
sentado pelo Deputado José Pimentel, e tem de ser 
ressaltada a importância desse fato. Se conseguimos 
formalizar mais de 3 milhões de pequenas e microem-
presas, com as microempresas individuais, um seg-
mento muito significativo, podemos imaginar que de 4 
milhões a 5 milhões de pessoas físicas irão se constituir 
em microempresas individuais, pagarão ao INSS ape-
nas a importância de R$45,00 e terão os benefícios do 
Super-SIMPLES na redução da carga tributária, que é 
o que expressa hoje o Super-SIMPLES. 

Por essa razão, temos de ser favoráveis ao pro-
jeto, porque ele representa um aperfeiçoamento da Lei 
Geral das Micro e Pequenas Empresas.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Vou 
encerrar a votação. 

Alguém em plenário ainda não votou? (Pausa.)
O SR. VIGNATTI – Sr. Presidente, na qualidade de 

Presidente da Frente Parlamentar, estou inscrito e gos-
taria de falar antes que a votação fosse encerrada.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Temos 
de seguir a ordem de inscrição.

O próximo orador inscrito é o Deputado Arnaldo 
Faria de Sá. (Pausa.)

S.Exa. cede a vez para o Deputado Vignatti, a 
quem concedo a palavra. 

O SR. VIGNATTI (PT-SC. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, desejo me manifestar porque se trata 
de um projeto a favor do Brasil. 

Em primeiro lugar, quero parabenizar V.Exa., 
Presidente Narcio Rodrigues, por estar conduzindo 
brilhantemente esta sessão, cujo resultado extraordi-

nário contou com a participação do Deputado Carlos 
Melles, articulador de todo esse processo na seqüência 
do Ministro José Pimentel. Aliás, não podemos deixar 
de destacar o trabalho que o Ministro José Pimentel 
fez conosco para construir esse entendimento.

O ex-Ministro Carlos Melles foi brilhante no pro-
cesso de negociação com o CONFAZ; o Secretário Luiz 
Carlos Hauly também participou de forma direta na cons-
trução desse acordo; e o Deputado Arnaldo Faria de Sá 
igualmente fez parte do conjunto de Deputados que se 
envolveu nos entendimentos sobre a matéria. 

Quero ainda ressaltar o papel do SEBRAE, de 
Paulo Okamotto, de Bruno Quick, do André e do Adriano, 
nosso assessor. 

Também quero saudar a FENACON e a Receita 
Federal, assim como o Silas, que coordena o Conse-
lho Gestor, a Maria Linda e o Nélson, do Ministério 
da Fazenda.

Estou muito feliz por ter assumido a presidência 
da Frente Parlamentar no lugar do Deputado José Pi-
mentel, que tomou posse no Ministério da Previdência, 
e de poder votar projeto que vai gerar inclusão social 
neste País; criar oportunidade para que milhões de 
brasileiros empreendedores que faturam até 36 mil 
reais se inserirem no sistema; permitir compensação 
de créditos do ICMS entre as empresas; enfim, cons-
truir uma porta de entrada para quem não está no 
SIMPLES Nacional.

Ninguém se lembrou de dizer, mas essa é uma 
porta de entrada. Quem tem dívidas vai parcelá-las e, 
assim, garantir sua entrada no SIMPLES Nacional.

Além do mais, Sr. Presidente, trata-se de uma 
conquista importante para quem atua no setor de saú-
de, como as academias de atividades físicas – 80% 
das pessoas que freqüentam academias o fazem por 
recomendação médica. 

Sr. Presidente, este projeto é a favor do Brasil. 
Não tenho dúvida, Srs. Deputados, de que esse é o 
melhor projeto de sua iniciativa que o Parlamento votou 
este ano. E o fez em articulação com o Governo, com 
o Mário Sérgio, Presidente do CONFAZ, com o Secre-
tário de Trabalho de São Paulo, Afif Domingos.

Precisamos dizer isso em voz alta para todo o 
Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Vou 
passar a palavra ao Líder PR, que ainda não orientou 
e, em seguida, vou encerrar a votação.

O SR. RICARDO QUIRINO (PR-DF. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, o PR orienta “sim” a esse 
projeto tão importante e sério, que vai provocar um 
impacto positivo em nosso País, principalmente para 
os pequenos empreendedores da Capital do Brasil, 
onde temos um problema seríssimo.



Agosto de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 14 37827 

Esse projeto é bom e nós o apoiamos.
Chegou a grande hora da categoria do microem-

preendedor individual. Essa nova legislação vai ser de 
muito valor para nós. 

O PR orienta “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Vou 

encerrar a votação; depois. concederei a palavra ao 
ilustre Deputado Luiz Carlos Hauly.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Está 
encerrada a votação.
Vou proclamar o resultado: 

VOTARAM

SIM: 307 Sras. e Srs. Parlamentares; 
NÃO: 1 Parlamentar 
TOTAL: 308.

A EMENDA SUBSTITUTIVA DE PLENÁRIO Nº 
02 FOI APROVADA. (Palmas.)

FICAM PREJUDICADOS O PROJETO INICIAL 
(PLP Nº 02/07), OS PROJETOS DE LEI COMPLEMEN-
TAR NºS 6/07, 34/07, 48/07, 56/07, 69/07, 85/07,(110/07 
E 120/07), 86/07, 88/07 (111/07, 123/07, 126/07 [137/07 
E 278/08], 138/07, 377/08,) 105/07, 113/07, 310/08, 
384/08 E 393/08, APENSADOS, E A EMENDA DE 
PLENÁRIO Nº 01.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PLP Nº 2/2007 – EMENDA SUBSTITUTI-
VA Nº 2 DE PLENÁRIO – Nominal Eletrônica 
Início da votação: 13/8/2008 17:42
Encerramento da votação: 13/8/2008 18:03
Presidiram a Votação:
Narcio Rodrigues 
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REDAÇÃO FINAL

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
Nº 2-B DE 2007

Altera a Lei Complementar nº 123, de 
14 de dezembro de 2006, altera as Leis nºs 
8.212, de 24 de julho de 1991, e 8.213, de 
24 de julho de 1991, e dá outras providên-
cias.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei Complementar nº 123, de 14 de de-

zembro de 2006, passa a vigorar com as seguintes 
modificações:

“Art.13......... ............................. .............
§ 1º ........... ............................... .............
.................. .................................. ..........
IV – Imposto sobre Propriedade Territo-

rial Rural – ITR;
.........................”(NR)
“Art. 18. O valor devido mensalmente pela 

microempresa e empresa de pequeno porte 
co mercial, optante pelo Simples Nacional, será 
determinado mediante aplicação da tabela do 
Anexo I desta Lei Complementar.

.................... ..................................”(NR)
“Art. 25. ....... ............................ .............. 
Parágrafo único. A declaração de que 

trata o caput deste artigo constitui confissão 
de dívida e instrumento hábil e suficiente para 
a exigência dos tributos e contribuições que 
não tenham sido recolhidos resultantes das 
informa ções nela prestadas.”(NR)

“Art. 41. Os processos relativos a im-
postos e contribuições abrangidos pelo Simples 
Nacional serão ajuizados em face da União, 
que será representada em juízo pela Procura-
doria-Geral da Fazenda Nacional, observado 
o disposto no § 5º deste artigo.

......................... .................................. ...
§ 4º Aplica-se o disposto neste artigo aos 

impostos e contribuições que não tenham sido 
recolhidos resultantes das informações pres-
tadas na declaração a que se refere o art. 25 
desta Lei Complementar.

§ 5º Excetuam-se do disposto no caput 
deste artigo:

I – os mandados de segurança nos 
quais se impugnem atos de autoridade co-
atora pertencen te a Estado, Distrito Federal 
ou Município;

II – as ações que tratem exclusivamente 
de tributos de competência dos Estados, do 
Dis trito Federal ou dos Municípios, as quais 
serão propostas em face desses entes fede-
rativos, re presentados em juízo por suas res-
pectivas procu radorias;

III – as ações promovidas na hipótese 
de celebração do convênio de que trata o § 
3º deste artigo.”(NR)

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

“Art. 2º ........ ......................... ................. 
I – Comitê Gestor do Simples Nacional, 

vinculado ao Ministério da Fazenda, composto 
por 4 (quatro) representantes da Secretaria da 
Recei ta Federal do Brasil, como representantes 
da União, 2 (dois) dos Estados e do Distrito 
Federal e 2 (dois) dos Municípios, para tratar 
dos aspec tos tributários; e

............. .........................................”(NR)
“Art. 3º ..... ........................... ..................
................. ................................... .......... 
§ 4º Não poderá se beneficiar do trata-

mento jurídico diferenciado previsto nesta Lei 
Complementar, incluído o regime de que trata o 
art. 12 desta Lei Complementar, para nenhum 
efei to legal, a pessoa jurídica:

.............. .................................. ..............
§ 5º O disposto nos incisos IV e VII do 

4º deste artigo não se aplica à participação 
no capital de cooperativas de crédito, bem 
como em centrais de compras, bolsas de sub-
contratação, no consórcio referido no art. 50 
desta Lei Comple mentar e na sociedade de 
propósito específico previsto no art. 56 desta 
Lei Complementar, e em associações asse-
melhadas, sociedades de interesse econômi-
co, sociedades de garantia solidária e ou tros 
tipos de sociedade, que tenham como obje-
tivo social a defesa exclusiva dos interesses 
econômi cos das microempresas e empresas 
de pequeno por te.

.............. ........................................”(NR)
“Art. 9º ..... ............................ .................
............... .................................. ............. 
§ 3º No caso de existência de obriga-

ções tributárias, previdenciárias ou trabalhis-
tas referido no caput deste artigo, o titular, o 
só cio ou o administrador da microempresa e 
da em presa de pequeno porte que se encon-
tre sem movi mento há mais de 3 (três) anos 
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poderá solicitar a baixa nos registros dos ór-
gãos públicos federais, estaduais e municipais 
independentemente do paga mento de débitos 
tributários, taxas ou multas de vidas pelo atraso 
na entrega das respectivas de clarações nes-
ses períodos, observado o disposto nos §§ 4º 
e 5º deste artigo.

§ 4º A baixa referida no § 3º deste ar-
tigo não impede que, posteriormente, sejam 
lança dos ou cobrados impostos, contribui-
ções e respec tivas penalidades, decorren-
tes da simples falta de recolhimento ou da 
prática, comprovada e apu rada em processo 
administrativo ou judicial, de outras irregula-
ridades praticadas pelos empresá rios, pelas 
microempresas, pelas empresas de pequeno 
porte ou por seus sócios ou administrado-
res.

§ 5º A solicitação de baixa na hipótese 
prevista no § 3º deste artigo importa responsabi-
lidade solidária dos titulares, dos sócios e dos 
administradores do período de ocorrência dos 
res pectivos fatos geradores.

§ 6º Os órgãos referidos no caput deste 
artigo terão o prazo de 60 (sessenta) dias para 
efetivar a baixa nos respectivos cadastros.

§ 7º Ultrapassado o prazo previsto no § 
6º deste artigo sem manifestação do órgão 
compe tente, presumir-se-á a baixa dos regis-
tros das microempresas e a das empresas de 
pequeno porte.

§ 8º Excetuado o disposto nos §§ 3º a 
5º deste artigo, na baixa de microempresa ou 
de empresa de pequeno porte aplicar-se-ão 
as regras de responsabilidade previstas para 
as demais pes soas jurídicas.

§ 9º Para os efeitos considera-se sem 
movimento a microempresa ou a empresa de 
pequeno porte que não apresente mutação 
patrimonial e atividade operacional durante 
todo o ano -calendário.”(NR)

“Art. 13. .. ..................... ..........................
..................... ........................ .................
VI – Contribuição Patronal Previdenciária 

– CPP, para a Seguridade Social, a cargo da 
pessoa jurídica, de que trata o art. 22 da Lei nº 
8.212, de 24 de julho de 1991, exceto no caso 
da microempresa e da empresa de pequeno 
porte que se dediquem às atividades de pres-
tação de serviços referidas nos §§ 5º-C e 5º-D 
do art. 18 desta lei complementar;

...................... .................... ....................
§ 1º ................ ...................... .................

....................... ......................... ..............
XIII – ............. .................... ....................
...................... ...................... ..................
g) nas operações com bens ou merca-

dorias sujeitas ao regime de antecipação do 
recolhimento do imposto, nas aquisições em 
outros Estados e Distrito Federal:

1. com encerramento da tributação, ob-
servado o disposto no inciso IV do § 4º do art. 
18 desta lei complementar;

2. sem encerramento da tributação, hipó-
tese em que será cobrada a diferença entre a 
alíquota interna e a interestadual, sendo ve-
dada a agregação de qualquer valor;

h) nas aquisições em outros Estados e no 
Distrito Federal de bens ou mercadorias, não 
sujeitas ao regime de antecipação do recolhi-
mento do imposto, relativo à diferença entre a 
alíquota interna e a interestadual;

................. .................................. ...........
§ 5º A diferença entre a alíquota interna 

e a interestadual de que tratam as alíneas g e 
h do inciso XIII do 1º deste artigo será calcu-
lada tomando-se por base as alíquotas apli-
cáveis às pessoas jurídicas não optantes pelo 
Simples Nacional.

§ 6º O Comitê Gestor do Simples Nacio-
nal:

I – Disciplinará a forma e as condições em 
que será atribuída à microempresa ou empresa 
de pequeno porte optante pelo Simples Nacio-
nal a qualidade de substituta tributária; e

II – poderá disciplinar a forma e as con-
dições em que será estabelecido o regime de 
antecipação do ICMS previsto na alínea g do 
inci so XIII do § 1º deste artigo.”(NR)

“Art. 17. ...... ............................. ..............
.... .................................. ........................ 
X – que exerça atividade de produção 

ou venda no atacado de bebidas alcoólicas, 
produtos classificados nos códigos 2106.90.10 
Ex 02, 22.01, 22.02, exceto os Ex 01 e Ex 02 
do código 2202.90.00, e 22.03, da Tabela de 
Incidência do IPI – TIPI, aprovada pelo De-
creto nº 6.006, de 28 de dezembro de 2006, 
cigarros, cigarrilhas, cha rutos, filtros para ci-
garros, armas de fogo, mu nições e pólvoras, 
explosivos e detonantes;

XV – que realize atividade de locação de 
imóveis próprios, exceto quando se referir a 
prestação de serviços tributados pelo ISS.

§ 1º As vedações relativas a exercí-
cio de atividades previstas no caput deste 
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artigo não se aplicam às pessoas jurídicas 
que se dediquem exclusivamente às ativi-
dades referidas nos §§ 5º-B a 5º-E do art. 
18 desta lei complementar, ou as exerçam 
em conjunto com outras atividades que não 
tenham sido objeto de vedação no caput 
deste artigo.

................ ......................................”(NR)
“Art. 18. ..... ...................... ......................
.................... ......................... .................
§ 4º ............ ....................... ....................
.................... ......................... .................
V – as receitas decorrentes da exporta-

ção de mercadorias para o exterior, inclusive 
as vendas realizadas por meio de comercial 
exportadora ou da sociedade de propósito 
específico pre vista no art. 56 desta lei com-
plementar.

§ 5º As atividades industriais serão tribu-
tadas na forma do Anexo II desta lei comple-
mentar.

§ 5º-A As atividades de locação de bens 
móveis serão tributadas na forma do Anexo 
III desta lei complementar, deduzindo-se da 
alíquota o percentual correspondente ao ISS 
previsto nesse Anexo.

§ 5º-B Sem prejuízo do disposto no § 
1º do art. 17 desta lei complementar, serão 
tributa das na forma do Anexo III desta lei com-
plementar, exceto as atividades de prestação 
de serviços de transportes intermunicipais e 
interestaduais, às quais se aplica o disposto 
no 5º-E deste arti go, as seguintes atividades 
de prestação de ser viços:

I – creche, pré-escola e estabelecimen to 
de ensino fundamental;

II – agência terceirizada de correios;
III – agência de viagem e turismo;
IV – centro de formação de condutores 

de veículos automotores de transporte terres-
tre de passageiros e de carga;

V – agência lotérica;
VI – serviços de manutenção e repara-

ção de automóveis, caminhões, ônibus, outros 
veículos pesados, tratores, máquinas e equi-
pamentos agrí colas;

VII – serviços de instalação, manuten-
ção e reparação de acessórios para veículos 
auto motores;

VIII – serviços de manutenção e repara-
ção de motocicletas, motonetas e bicicletas;

IX – serviços de instalação, manutenção 
e reparação de máquinas de escritório e de 
infor mática;

X – serviços de reparos hidráulicos, elé-
tricos, pintura e carpintaria em residências ou 
estabelecimentos civis ou empresariais, bem 
como manutenção e reparação de aparelhos 
eletro domésticos;

XI – serviços de instalação e manuten-
ção de aparelhos e sistemas de ar-condicio-
nado, refrigeração, ventilação, aquecimento e 
tratamen to de ar em ambientes controlados;

XII – veículos de comunicação, de ra-
diodifusão sonora e de sons e imagens, e 
mídia externa; e

XIII – transporte municipal de passa-
geiros.

§ 5º-C Sem prejuízo do disposto no § 
1º do art. 17 desta Lei Complementar, as ati-
vidades de prestação de serviços seguintes 
serão tributa das na forma do Anexo IV desta 
Lei Complementar, hipótese em que não esta-
rá incluída no Simples Nacional a contribuição 
prevista no inciso VI do caput do art. 13 desta 
Lei Complementar, devendo ela ser recolhida 
segundo a legislação prevista para os demais 
contribuintes ou responsáveis:

I – construção de imóveis e obras de en-
genharia em geral, inclusive sob a forma de 
su-bempreitada;

II – empresas montadoras de estandes 
para feiras;

III – escolas livres, de línguas es-trangei-
ras, artes, cursos técnicos e gerenciais;

IV – produção cultural e artística; e
V – produção cinematográfica e de ar-

tes cênicas.
§ 5º-D Sem prejuízo do disposto no 1º 

do art. 17 desta Lei Complementar, as ativi-
dades de prestação de serviços seguintes se-
rão tributa das na forma do Anexo V desta Lei 
Complementar, hipótese em que não estará 
incluída no Simples Nacional a contribuição 
prevista no inciso VI do caput do art. 13 desta 
Lei Complementar, devendo ela ser recolhida 
segundo a legislação prevista para os demais 
contribuintes ou responsáveis:

I – cumulativamente administração e lo-
cação de imóveis de terceiros;

II – academias de dança, de capoeira, 
de ioga e de artes marciais;

III – academias de atividades físicas, des-
portivas, de natação e escolas de esportes;



37838 Quinta-feira 14 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2008

IV – elaboração de programas de compu-
tadores, inclusive jogos eletrônicos, desde 
que desenvolvidos em estabelecimento do 
optante;

V – licenciamento ou cessão de direito 
de uso de programas de computação;

VI – planejamento, confecção, manuten-
ção e atualização de páginas eletrônicas, des-
de que realizados em estabelecimento do op-
tante;

VII – escritórios de serviços contá beis; 
e

VIII – serviço de vigilância, limpeza ou 
conservação.

 § 5º-E Sem prejuízo do disposto no § 1º 
do art. 17 desta Lei Complementar, as ativida-
des de prestação de serviços de transportes 
intermu nicipais e interestaduais serão tributa-
das na forma do Anexo III desta Lei Comple-
mentar, dedu zida a parcela correspondente 
ao ISS e acrescida a parcela correspondente 
ao ICMS prevista no Ane xo I desta Lei Com-
plementar.

§ 5º-F As atividades de prestação de 
serviços referidas no § 2º do art. 17 desta 
Lei Complementar serão tributadas na for-
ma do Anexo III desta Lei Complementar, 
salvo se, para alguma dessas atividades, 
houver previsão expressa de tributação na 
forma dos Anexos IV ou V desta Lei Com-
plementar.

§ 6º No caso dos serviços previstos no
2º do art. 6º da Lei Complementar nº116, 

de 31 de julho de 2003, prestados pelas mi-
croempresas e pelas empresas de pequeno 
porte, o tomador do serviço deverá reter o 
montante correspondente na forma da legis-
lação do município onde estiver lo calizado, 
observado o disposto no 4º do art. 21 desta 
Lei Complementar.

§ 7º A sociedade de propósito específi-
co de que trata o art. 56 desta Lei Comple-
mentar que houver adquirido mercadorias de 
microempresa ou empresa de pequeno porte 
que seja sua sócia, bem como a empresa 
comercial exportadora que hou ver adquirido 
mercadorias de empresa optante pelo Sim-
ples Nacional, com o fim específico de expor-
tação para o exterior, que, no prazo de 180 
(cen to e oitenta) dias, contado da data da 
emissão da nota fiscal pela vendedora, não 
comprovar o seu embarque para o exterior 
ficará sujeita ao paga mento de todos os im-

postos e contribuições que deixaram de ser 
pagos pela empresa vendedora, acrescidos 
de juros de mora e multa, de mora ou de ofí-
cio, calculados na forma da legislação que 
rege a cobrança do tributo não pago, aplicá-
vel à sociedade de propósito específico ou 
à própria comercial exportadora.

.................... ................................ ..........
§ 9º Relativamente à contribuição pa-

tronal previdenciária, devida pela vendedora, 
a sociedade de propósito específico de que 
trata o art. 56 desta Lei Complementar ou a 
comercial ex portadora deverão recolher, no 
prazo previsto no § 8º deste artigo, o valor cor-
respondente a 11% (onze por cento) do valor 
das mercadorias não ex portadas nos termos 
do § 7º deste artigo.

§ 10. Na hipótese do 7º deste artigo, 
a sociedade de propósito específico de que 
trata o art. 56 desta Lei Complementar ou a 
empresa comercial exportadora não poderão 
deduzir do mon-tante devido qualquer valor 
a título de crédito de Imposto sobre Produtos 
Industrializados – IPI da Contribuição para o 
PIS/Pasep ou da Cofins, decorrente da aqui-
sição das mercadorias e servi ços objeto da 
incidência.

§ 11. Na hipótese do § 7º deste artigo, 
a sociedade de propósito específico ou a em-
presa comercial exportadora deverão pagar, 
também, os impostos e contribuições devidos 
nas vendas para o mercado interno, caso, por 
qualquer forma, te nham alienado ou utilizado 
as mercadorias.

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

20-A. A concessão dos benefícios de que trata o 
§ 20 deste artigo poderá ser realiza da:

I – mediante deliberação exclusiva e uni-
lateral do Estado, do Distrito Federal ou do 
Município concedente;

II – De modo diferenciado para cada ramo 
de atividade.

.... ......................................................... .
§ 25. Para efeito do disposto no § 24 deste 

artigo, deverão ser considerados os salá rios 
informados na forma prevista no inciso IV do 
caput do art. 32 da Lei nº 8.212, de 24 de ju-
lho de 1991.” (NR)

“Art. 29... ........ .......................................
6º Nas hipóteses de exclusão previs tas 

no caput deste artigo, a pessoa jurídica será 
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notificada pelo ente federativo que promoveu 
a exclusão.

7º Na hipótese do inciso I do caput deste 
artigo, a notificação de que trata o § 6º des-
te artigo poderá ser feita por meio eletrôni co, 
com prova de recebimento, sem prejuízo de 
adoção de outros meios de notificação, desde 
que previstos na legislação específica do res-
pectivo ente federado que proceder à exclusão, 
cabendo ao Comitê Gestor discipliná-la com 
observância dos requisitos de autenticidade, 
integridade e vali dade jurídica.

8º A notificação de que trata o § 7º des-
te artigo aplica-se ao indeferimento da opção 
pelo Simples Nacional. ”(NR)

“Art. 31.. ................................. ...............
............... ..................................... .......... 
5º Na hipótese do inciso II do caput deste 

artigo, uma vez que o motivo da exclusão dei-
xe de existir, havendo a exclusão retroativa de 
ofício no caso do inciso I do caput do art. 29 
desta Lei Complementar, o efeito desta dar-
se-á a partir do mês seguinte ao da ocorrência 
da situa ção impeditiva, limitado, porém, ao úl-
timo dia do ano-calendário em que a referida 
situação deixou de existir. ”(NR)

“Art. 33.......... ............................... .........
.................... ................................... ....... 
§ 2º Na hipótese de a microempresa ou 

empresa de pequeno porte exercer alguma 
das ati vidades de prestação de serviços pre-
vistas nos §§ 5º-C e 5º-D do art. 18 desta Lei 
Complementar, caberá à Secretaria da Receita 
Federal do Brasil a fiscalização da Contribuição 
para a Seguridade Social, a cargo da empre-
sa, de que trata o art. 22 da Lei nº 8.212, de 
24 de julho de 1991.

........... ..........................................” (NR)
“Art. 39. .......................... .... ...................
4º Considera-se feita a intimação após 15 

(quinze) dias contados da data do regis tro da 
notificação eletrônica de que tratam os §§ 7º e 
8º do art. 29 desta Lei Complementar. ”(NR)

CAPÍTULO VIII 
Do Associativismo

Seção Única

Da Sociedade de Propósito Específica formado 
por Microempresas e Empresas de pequeno porte op-
tantes pelo Simples Nacional

Art. 56. As microempresas ou as empre sas 
de pequeno porte optantes pelo Simples Nacio nal 

poderão realizar negócios de compra e venda de 
bens, para os mercados nacional e internacio nal, 
por meio de sociedade de propósito específi co nos 
termos e condições estabelecidos pelo Po der Exe-
cutivo federal.

§1º Não poderão integrar a sociedade de 
que trata o caput deste artigo pessoas jurídi cas 
não optantes pelo Simples Nacional.

§ 2º A sociedade de propósito específi co 
de que trata este artigo:

I – terá seus atos arquivados no Regis tro 
Público de Empresas Mercantis;

II – terá por finalidade realizar:
a) operações de compras para revenda 

às microempresas ou empresas de pequeno 
porte que sejam suas sócias; ou

b) operações de venda de bens adquiri-
dos das microempresas e empresas de peque-
no porte que sejam suas sócias para pessoas 
jurídicas que não sejam suas sócias;

III – é vedada a realização concomitan te 
das operações referidas nas alíneas a e b do 
inciso II deste parágrafo;

IV – poderá exercer atividades de pro-
moção dos bens referidos na alínea b do inciso 
II deste parágrafo, a exemplo da participação 
em feiras ou do licenciamento deles;

V – apurará o imposto de renda das pes-
soas jurídicas com base no lucro real, deven-
do manter a escrituração dos livros Diário e 
Razão;

VI – apurará a Cofins e a Contribuição 
para o PIS/Pasep:

a) de modo não-cumulativo, na hipótese 
da alínea a do inciso II deste parágrafo;

b) de modo cumulativo na hipótese da 
alínea b do inciso II deste parágrafo, sujeitas a 
alíquota O (zero) exclusivamente em relação à 
re ceita bruta decorrente da venda de bens;

VII – exportará, exclusivamente, bens a 
ela destinados pelas microempresas e empre-
sas de pequeno porte que dela façam parte; 
e

VIII – será constituída como sociedades 
limitadas.

3º A microempresa ou a empresa de pe-
queno porte não poderá participar simultanea-
mente de mais de uma sociedade de propósito 
específico de que trata este artigo.

4º A sociedade de propósito específi co 
de que trata este artigo não poderá:
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I – ser filial, sucursal, agência ou repre-
sentação, no País, de pessoa jurídica com 
sede no exterior;

II – ser constituída sob a forma de coo-
perativas, inclusive de consumo;

III – participar do capital de outra pes-
soa jurídica;

IV – exercer atividade de banco comer-
cial, de investimentos e de desenvolvimento, 
de caixa econômica, de sociedade de crédito, 
finan ciamento e investimento ou de crédito 
imobiliá rio, de corretora ou de distribuidora de 
títulos, valores mobiliários e câmbio, de em-
presa de ar rendamento mercantil, de seguros 
privados e de capitalização ou de previdência 
complementar;

– ser resultante ou remanescente de ci-
são ou qualquer outra forma de desmembra-
mento de pessoa jurídica que tenha ocorrido 
em um dos 5 (cinco) anos-calendário ante-
riores;

VI – exercer a atividade vedada às mi-
croempresas e empresas de pequeno porte 
optantes pelo Simples Nacional.

§ 5º A inobservância do disposto no § 
3º deste artigo acarretará a responsabilidade 
solidária das microempresas ou empresas 
de peque no porte sócias da sociedade de 
propósito especí fico de que trata este artigo 
na hipótese em que seus titulares, sócios ou 
administradores conhe cessem ou devessem 
conhecer tal inobservância.

6º O Poder Executivo regulamentará o 
disposto neste artigo até 31 de dezembro de 
2008.”(NR)

“Art. 65. .. ............................ ...................
........... ........................... ........................
4º Ficam autorizados a reduzir a 0 (zero) 

as alíquotas dos impostos e contribuições a se-
guir indicados, incidentes na aquisição, ou im-
portação, de equipamentos, máquinas, apare-
lhos, instrumentos, acessórios, sobressalentes 
e ferra mentas que os acompanhem, na forma 
definida em regulamento, quando adquiridos, 
ou importados, diretamente por microempresas 
ou empresas de pe queno porte para incorpo-
ração ao seu ativo imobi lizado:

I – a União, em relação ao IPI, à Cofins, 
à Contribuição para o Pis/Pasep, à Cofins /Im-
portação e à Contribuição para o PIS/PASEP-
 Importação; e

II – os Estados e o Distrito Federal, em 
relação ao ICMS.

§ 5º A microempresa ou empresa de pe-
queno porte, adquirente de bens com o bene-
fício previsto no § 4º deste artigo, fica obriga-
da, nas hipóteses previstas em regulamento, 
a recolher os impostos e contribuições que 
deixaram de ser pa gos, acrescidos de juros e 
multa, de mora ou de ofício, contados a partir 
da data da aquisição, no mercado interno, ou 
do registro da declaração de importação – DI, 
calculados na forma da legis lação que rege a 
cobrança do tributo não pago.”(NR)

“SEÇÃO III 
Das Parcerias

“Art. 75-A. Para fazer face às demandas 
originárias do estímulo previsto nos arts. 74 e 
75 desta lei complementar, entidades privadas, 
públicas, inclusive o Poder Judiciário, poderão 
firmar parcerias entre si, objetivando a instala-
ção ou utilização de ambientes propícios para 
a realização dos procedimentos inerentes a 
busca da solução de conflitos.”

“Art. 77. Promulgada esta lei complemen-
tar, o Comitê Gestor expedirá, em 30 (trinta) 
meses, as instruções que se fizerem neces-
sárias à sua execução.

........... ....................... ............................
§ 2º A administração direta e indireta 

federal, estadual e municipal e as entida-
des pa raestatais acordarão, no prazo pre-
visto no § 1º deste artigo, as providências 
necessárias à adap tação dos respectivos 
atos normativos ao disposto nesta lei com-
plementar.

§ 4º O Comitê Gestor regulamentará o 
disposto no inciso I do § 6º do art. 13 desta lei 
complementar até 31 de dezembro de 2008.

§ 5º A partir de 1º de janeiro de 2009, 
perderão eficácia as substituições tributárias 
que não atenderem à disciplina estabelecida 
na forma do § 4º deste artigo.”(NR)

“Art. 79. Será concedido, para ingresso no 
Simples Nacional, parcelamento, em até 100 
(cem) parcelas mensais e sucessivas, dos dé-
bitos com o Instituto Nacional do Seguro Social 
– INSS, ou com as Fazendas Públicas federal, 
estadual ou municipal, de responsabilidade da 
microempresa ou empresa de pequeno porte 
e de seu titular ou só cio, com vencimento até 
30 de junho de 2008.

§ 3º-A O parcelamento deverá ser reque-
rido no prazo estabelecido em regulamentação 
do Comitê Gestor.
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§ 9º O parcelamento de que trata o ca-
put deste artigo não se aplica na hipótese de 
reingresso de microempresa ou empresa de 
pequeno porte no Simples Nacional.”(NR)

“Art. 79-D. Excepcionalmente, para os 
fatos geradores ocorridos entre 1º de julho 
de 2007 e 31 de dezembro de 2008, as pes-
soas jurídi-cas que exerçam atividade su-
jeita simultaneamente à incidência do IPI e 
do ISS deverão recolher o ISS diretamente 
ao Município em que este imposto devido 
até o último dia útil de fevereiro de 2009, 
aplicando-se, até esta data, o disposto no 
parágrafo único do art. 100 da Lei nº 5.172, 
de 25 de outubro de 1966 – Código Tributá-
rio Nacio nal – CTN.”

Art. 3º A partir de 1º de janeiro de 2009, a Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 
passa a vigorar com as seguintes modificações:

“Art. 4º. ............................................. ..... 
§ 1º O processo de registro do Micro-

em preendedor Individual de que trata o art. 
18-A desta Lei Complementar deverá ter trâ-
mite espe cial, na forma a ser disciplinada pelo 
Comitê Gestor do Simples Nacional.

§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, 
o ente federado que acolher o pedido de re-
gistro do Micro-empresário Individual deverá 
utilizar formulário com os requisitos mínimos 
constantes do art. 968 da Lei nº 10.406, de 10 
de janeiro de 2002 – Código Civil, remetendo 
mensalmente cópia dos requerimentos ao ór-
gão de registro do comér cio, ou seu conteúdo 
em meio eletrônico, para efeito de inscrição, 
na forma a ser disciplinada pelo Comitê Gestor 
do Simples Nacional.

§ 3º Ficam reduzidos a 0 (zero) os va-
lores referentes a taxas, emolumentos e de-
mais custos relativos à abertura, à inscrição, 
ao re gistro, ao alvará, à licença, ao cadastro 
e aos demais itens relativos ao disposto nos 
§§ 1º e 2º deste artigo.” ........................  (NR)

“Art. 7º. ................................................ .. 
Parágrafo único. Nos casos referidos no 

caput deste artigo, poderá o Município conce-
der Alvará de Funcionamento Provisório para o 
micro-empreendedor individual, para microem-
presas e para empresas de pequeno porte:

I – instaladas em áreas desprovidas de 
regulação fundiária legal ou com regulamen-
tação precária; ou

II – em residência do micro-empreende-
dor individual ou do titular ou sócio da micro-
empresa ou empresa de pequeno porte, na 
hipótese em que a atividade não gere grande 
circulação de pes soas.”(NR)

“Art. 13. .............................................. ...
. .............................................................  

..
VI – Contribuição para a Seguridade So-

cial, a cargo da pessoa jurídica (CPP), de que 
trata o art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho 
de 1991, exceto no caso da microempresa e 
da empresa de pequeno porte que se dedi-
quem às ativi dades de prestação de serviços 
referidas no § 5º-C do art. 18 desta Lei Com-
plementar;

. .....................................................”(NR)
“Art. 18. .............................................. ...
. ........................................................... .. 
§ 4º ..................................................... ...
. ........................................................... .. 
IV – as receitas decorrentes da venda de 

mercadorias sujeitas à substituição tributá ria 
e tributação concentrada em uma única etapa 
(monofásica), bem como, em relação ao ICMS, 
ante cipação tributária com encerramento de 
tributa ção;

 ........................................................... ...
§ 5º-B Sem prejuízo do disposto no § 

1º do art. 17 desta Lei Complementar, serão 
tributa das na forma do Anexo III desta Lei Com-
plementar, exceto as atividades de prestação 
de serviços de transportes intermunicipais e 
interestaduais, às quais se aplica o disposto 
no § 5º-E deste arti go, as seguintes atividades 
de prestação de ser viços:

I – creche, pré-escola e estabelecimen-
to de ensino fundamental, escolas técnicas, 
profissionais e de ensino médio, de línguas 
estran geiras, de artes, cursos técnicos de pi-
lotagem, preparatórios para concursos, geren-
ciais e esco las livres, exceto as previstas nos 
incisos II e III do § 5º-D deste artigo;

 ........................................................... ...
IX – serviços de instalação, de reparos 

e de manutenção em geral, bem como de 
usinagem, solda, tratamento e revestimento 
em metais;

 .......................................................... ....
XII – veículos de comunicação, de ra-

diodifusão sonora e de sons e imagens, e 
mídia externa;



37842 Quinta-feira 14 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2008

XIII – transporte municipal de passa-
geiros; e

XIV – escritórios de serviços contá beis.
§ 5º-C... ................................................ . 
I – construção de imóveis e obras de 

engenharia em geral, inclusive sob a forma 
de su b-empreitada, execução de projetos e 
serviços de paisagismo, bem como decora-
ção de interiores;

. ........................................................... ..
VI – serviço de vigilância, limpeza ou 

conservação.
§ 5º-D Sem prejuízo do disposto no § 

1º do art. 17 desta Lei Complementar, as ati-
vidades de prestação de serviços seguintes 
serão tributa das na forma do Anexo V desta 
Lei Complementar:

. ........................................................... ..
IX – empresas montadoras de estandes 

para feiras;
X – produção cultural e artística;
XI – produção cinematográfica e de ar-

tes cênicas;
XII – laboratórios de análises clínicas ou 

de patologia clínica;
XIII – serviços de tomografia, diagnós-

ticos médicos por imagem, registros gráficos e 
métodos óticos, bem como ressonância mag-
nética;

XIV – serviços de prótese em geral.
§ 5º-E Sem prejuízo do disposto no § 1º 

do art. 17 desta Lei Complementar, as ativi-
dades de prestação de serviços de transpor-
tes intermunicipais e interestaduais de cargas 
serão tribu tadas na forma do Anexo III desta 
Lei  Complemen tar, deduzida a parcela cor-
respondente ao ISS e acrescida a parcela 
correspondente ao ICMS pre vista no Anexo I 
desta Lei Complementar.

 ........................................................... ...
§ 5º-G As atividades com incidência 

simultânea de IPI e de ISS serão tributadas 
na for ma do Anexo II desta Lei Complemen-
tar, deduzida a parcela correspondente ao 
ICMS e acrescida à par cela correspondente 
ao ISS prevista no Anexo III desta Lei Com-
plementar.

§ 5º-H A vedação de que trata o inciso 
XII do caput do art. 17 desta Lei Complemen-
tar não se aplica às atividades referidas no § 
5º-C deste artigo.

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

“Art. 18-A. O Micro-empreendedor Indivi-
dual – MEI poderá optar pelo recolhimento 
dos im postos e contribuições abrangidos pelo 
Simples Nacional em valores fixos mensais, 
independente mente da receita bruta por ele 
auferida no mês, na forma prevista neste ar-
tigo.

§ 1º Para os efeitos desta Lei, consi dera-
se MEI o empresário individual a que se re fere 
o art. 966 da Lei nº 10.406, de 10 de janei ro 
de 2002 – Código Civil, que tenha auferido 
re ceita bruta, no ano-calendário anterior, de 
até R$36.000,00 (trinta e seis mil reais), op-
tante pelo Simples Nacional e que não esteja 
impedido de optar pela sistemática prevista 
neste artigo.

§ 2º No caso de início de atividades, o 
limite de que trata o § 1º deste artigo será de 
R$3.000,00 (três mil reais) multiplicados pelo 
número de meses compreendido entre o iní-
cio da atividade e o final do respectivo ano-
calendário, considerado as frações de meses 
como um mês in teiro.

§ 3º Na vigência da opção pela sistemá-
tica de recolhimento prevista no caput deste 
ar tigo:

I – não se aplica o disposto no § 18 do 
art. 18 desta Lei Complementar;

II – não se aplica a redução prevista no 
§ 20 do art. 18 desta Lei Complementar ou 
qualquer dedução na base de cálculo;

III – serão válidas as isenções especí-
ficas para as microempresas e empresas de 
pequeno porte concedidas pelo Estado, Muni-
cípio ou Dis trito Federal a partir de 1º de julho 
de 2007 que abranjam integralmente a faixa de 
receita bruta anual de até R$36.000,00 (trinta 
e seis mil reais);

IV – a opção pelo enquadramento como 
Microempreendedor Individual importa op-
ção pelo recolhimento da contribuição re-
ferida no inciso X do § 1º do art. 13 desta 
Lei Complementar na for ma prevista no 2º 
do art. 21 da Lei nº 8.212, de 24 de julho 
de 1991;

V – o Microempreendedor Individual re-
colherá, na forma regulamentada pelo Comi-
tê Gestor, valor fixo mensal correspondente à 
soma das seguintes parcelas:

a) R$45,65 (quarenta e cinco reais e ses-
senta e cinco centavos), a título da contri buição 
prevista no inciso IV deste parágrafo;
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b) R$1,00 (um real), a título do im posto 
referido no inciso VII do caput do art. 13 des-
ta Lei Complementar, caso seja contribuinte 
do ICMS; e

c) R$5,00 (cinco reais), a título do im-
posto referido no inciso VIII do caput do art. 
13 desta Lei Complementar, caso seja contri-
buinte do ISS;

VI – sem prejuízo do disposto nos §§ 1º a 
3º do art. 13 desta Lei Complementar, o Micro-
empreendedor Individual não estará sujeito à 
incidência dos tributos e contribuições referidos 
nos incisos I a VI do caput daquele artigo.

§ 4º Não poderá optar pela sistemática 
de recolhimento prevista no caput deste arti-
go o MEI:

I – cuja atividade seja tributada pelos 
Anexos IV ou V desta Lei Complementar, sal-
vo au torização relativa a exercício de atividade 
isolada na forma regulamentada pelo Comitê 
Gestor;

II – que possua mais de um estabeleci-
mento;

III – que participe de outra empresa como 
titular, sócio ou administrador; ou

IV – que contrate empregado.
§ 5º A opção de que trata o caput deste 

artigo dar-se-á na forma a ser estabelecida em 
ato do Comitê Gestor, observando-se que:

I – será irretratável para todo o ano-ca-
lendário;

II – Deverá ser realizada no mês de ja-
neiro, até o seu último dia útil, produzindo efei-
tos a partir do primeiro dia do ano-calendário 
da opção, ressalvado o disposto no inciso III 
deste parágrafo;

III – produzirá efeitos a partir da data do 
início de atividade desde que exercida nos ter-
mos, prazo e condições a serem estabeleci-
dos em ato do Comitê Gestor a que se refere 
o caput deste parágrafo.

§ 6º O desenquadramento da sistemá-
tica de que trata o caput deste artigo será 
realizado de ofício ou mediante comunica-
ção do MEI.

§ 7º O desenquadramento mediante 
comu nicação do MEI à Secretaria da Receita 
Federal do Brasil – RFB dar-se-á:

I – por opção, que deverá ser efetuada 
durante o mês de janeiro, até o seu último dia 
útil, produzindo efeitos a partir de 1º de janei ro 
do ano-calendário da comunicação;

II – obrigatoriamente, quando o MEI in-
correr em alguma das situações previstas no 
§ 4º deste artigo, devendo a comunicação ser 
efetuada até o último dia útil do mês subse-
qüente àquele em que ocorrida à situação de 
vedação, produzindo efeitos a partir do mês 
subseqüente ao da ocor rência da situação 
impeditiva;

III – obrigatoriamente, quando o MEI ex-
ceder, no ano-calendário, o limite de receita 
bruta prevista no § 1º deste artigo, devendo a 
comunicação ser efetuada até o último dia útil 
do mês subseqüente àquele em que ocorrido 
o excesso, produzindo efeitos:

a) partir de 1º de janeiro do ano-ca-
lendário subseqüente ao da ocorrência do 
exces so, na hipótese de não ter ultrapassa-
do o referi do limite em mais de 20% (vinte 
por cento);

b) retroativamente a 1º de janeiro do 
ano-calendário da ocorrência do excesso, na 
hipó tese de ter ultrapassado o referido limite 
em mais de 20% (vinte por cento);

IV – obrigatoriamente, quando o MEI 
ex ceder o limite de receita bruta prevista no § 
2º deste artigo, devendo a comunicação ser 
efetuada até o último dia útil do mês subse-
qüente àquele em que ocorrido o excesso, 
produzindo efeitos:

a) partir de 1º de janeiro do ano-ca-
lendário subseqüente ao da ocorrência do 
exces so, na hipótese de não ter ultrapassa-
do o referi do limite em mais de 20% (vinte 
por cento);

b) retroativamente ao início de ativi dade, 
na hipótese de ter ultrapassado o referido limite 
em mais de 20% (vinte por cento).

§ 8º O desenquadramento de ofício dar-
se-á quando verificada a falta de comunicação 
de que trata o § 7º deste artigo.

§ 9º O Empresário Individual desenqua-
drado da sistemática de recolhimento prevista 
no caput deste artigo passará a recolher os 
tributos devidos pela regra geral do Simples 
Nacional a partir da data de início dos efeitos 
do desenqua dramento, ressalvado o disposto 
no § 10 deste artigo.

§ 10. Nas hipóteses previstas nas alí-
neas a dos incisos III e IV do § 7º deste ar-
tigo, o MEI deverá recolher a diferença, sem 
acrésci mos, em parcela única, juntamente 
com a da apura ção do mês de janeiro do 
ano-calendário subseqüente ao do exces-
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so, na forma a ser estabelecida em ato do 
Comitê Gestor.

§ 11. O valor referido na alínea a do in-
ciso V do § 3º deste artigo será reajustado, 
na forma prevista em lei ordinária, na mesma 
data de reajustamento dos benefícios de que 
trata a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, 
de forma a man ter equivalência com a contri-
buição de que trata § 2º do art. 21 da Lei nº 
8.212, de 24 de julho de 1991.

§ 12. Aplica-se ao MEI que tenha optado 
pela contribuição na forma do § 1º deste artigo 
o disposto no § 4º do art. 55 e no § 2º do art. 
94, ambos da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 
1991, exceto se optar pela complementação 
da contribuição previdenciária a que se refe-
re o § 3º do art. 21 da Lei nº 8.212, de 24 de 
julho de 1991.

§ 13. O MEI está dispensado de atender 
o disposto no inciso IV do caput do art. 32 da 
Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

§ 14. O Comitê Gestor disciplinará o dis-
posto neste artigo”.

“Art. 18-B. A empresa contratante de ser-
viços executados por intermédio do MEI man-
tém, em relação a esta contratação, a obri-
gatoriedade de recolhimento da contribuição 
a que se refere o inciso III do caput e o § 1º 
do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 
1991, e o cumprimento das obrigações aces-
sórias relativas à contratação de contribuinte 
individual.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto 
neste artigo exclusivamente em relação ao 
MEI que for contratado para prestar serviços 
de hidráuli ca, eletricidade, pintura, alvenaria, 
carpintaria de manutenção ou reparo de ve-
ículos.”

“Art. 18-C. Observado o disposto no art. 
18-A e seus parágrafos desta Lei Complemen-
tar, poderá se enquadrar como MEI o empre-
sário individual que possua um único empre-
gado que re ceba exclusivamente um salário 
mínimo.

Parágrafo único. Na hipótese referida no 
caput deste artigo, o MEI:

I – Deverá reter e recolher a contribui-
ção previdenciária relativa ao segurado a seu 
serviço na forma da lei, observados prazo e 
con dições estabelecidos pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil;

II – fica obrigado a prestar informações 
relativas ao segurado a seu serviço, na for ma 
estabelecida pelo Comitê Gestor;

III – está sujeito ao recolhimento de 
R$12,45 (doze reais e quarenta e cinco centa-
vos), a título da contribuição de que trata o inci-
so VI do caput do art. 13 desta Lei Complemen-
tar, o qual será reajustado segundo as mesmas 
condições previstas no § 11 do art. 18-A desta 
Lei Complementar”.

“Art. 21. ... ........................................... ...
.... ..................................................... ..... 
§ 4º A retenção na fonte de ISS das mi-

croempresas ou das empresas de pequeno 
porte op tantes pelo Simples Nacional somen-
te será permi tida se observado o disposto no 
art. 3º da Lei Complementar nº 116, de 31 de 
julho de 2003, e deverá observar as seguin-
tes normas:

I – a alíquota aplicável na retenção na 
fonte deverá ser informada no documento fiscal 
e corresponderá ao percentual de ISS previsto 
nos Anexos III, IV ou V desta Lei Complementar 
para a faixa de receita bruta a que a microem-
presa ou a empresa de pequeno porte estiver 
sujeita no mês da prestação;

II – na hipótese de o serviço sujeito à 
retenção ser prestado no mês de início de 
ativi dades da microempresa ou empresa 
de pequeno por te, deverá ser aplicada pelo 
tomador a alíquota correspondente ao per-
centual de ISS referente à menor alíquota 
prevista nos Anexos III, IV ou V desta Lei 
Complementar;

III – na hipótese do inciso II deste pa-
rágrafo, constatando-se que houve diferença 
en tre a alíquota utilizada e a efetivamente 
apura da, caberá à microempresa ou empre-
sa de pequeno porte prestadora dos serviços 
efetuar o recolhi mento dessa diferença no mês 
subseqüente ao do início de atividade em guia 
própria do Município;

IV – na hipótese de a microempresa ou 
empresa de pequeno porte estar sujeita à 
tributa ção do ISS no Simples Nacional por 
valores fixos mensais, não caberá a retenção 
a que se refere o caput deste parágrafo;

V – na hipótese de a microempresa 
ou empresa de pequeno porte não infor-
mar a alíquota de que tratam os incisos I 
e II deste parágrafo no documento fiscal, 
aplicar-se-á a alíquota cor respondente ao 
percentual de ISS referente à maior alíquota 
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prevista nos Anexos III, IV ou V desta Lei 
Complementar;

VI – não será eximida a responsabilida-
de do prestador de serviços quando a alíquota 
do ISS informada no documento fiscal for infe-
rior à devida, hipótese em que o recolhimento 
dessa di ferença será realizado em guia própria 
do Municí pio;

VII – o valor retido, devidamente recolhi-
do, será definitivo, não sendo objeto de par-
tilha com os municípios, e sobre a receita de 
prestação de serviços que sofreu a retenção 
não haverá incidência do ISS a ser recolhido 
no Simples Nacional.

§ 4º-A. Na informação de que tratam os 
incisos I e II do § 4º deste artigo constará 
de claração de que o responsável pela pres-
tação da informação e o titular, os sócios ou 
os adminis tradores da microempresa e da 
empresa de pequeno porte estão cientes 
de que a falsidade na prestação destas in-
formações os sujeitará, juntamente com as 
demais pessoas que para ela concorreram, 
às penalidades previstas na legislação cri-
minal e tributária.

 .....................................................” (NR)
“Art. 23. .............................................. ...
§ 1º As pessoas jurídicas e aquelas 

a elas equiparadas pela legislação tribu-
tárias não optantes pelo Simples Nacional 
terão direito a crédito correspondente ao 
ICMS incidente sobre as suas aquisições 
de mercadorias de microempresa ou empre-
sa de pequeno porte optante pelo Simples 
Na cional, desde que destinadas à comer-
cialização ou industrialização e observado, 
como limite, o ICMS efetivamente devido 
pelos optantes pelo Simples Nacional em 
relação a essas aquisições.

§ 2º A alíquota aplicável ao cálculo do 
crédito de que trata o § 1º deste artigo deverá 
ser informada no documento fiscal e corres-
ponderá ao percentual de ICMS previsto nos 
Anexos I ou II desta Lei Complementar para 
a faixa de receita bruta a que a microempresa 
ou a empresa de peque no porte estiver sujeita 
no mês da operação.

§ 3º Na hipótese de a operação ocor-
rer no mês do início de atividades da mi-
croempresa ou empresa de pequeno porte 
optante pelo Simples Na cional, a alíquota 
aplicável ao cálculo de crédi to de que trata 
o § 1º deste artigo corresponderá ao per-

centual de ICMS referente à menor alíquota 
prevista nos Anexos I ao II desta Lei Com-
plementar.

§ 4º Não caberá o crédito a que se refere 
o § 1º deste artigo quando:

I – a microempresa ou empresa de pe-
queno porte estiver sujeita à tributação do 
ICMS no Simples Nacional por valores fixos 
mensais;

II – a microempresa ou a empresa de 
pequeno porte não informar a alíquota de 
que trata o § 2º deste artigo no documen-
to fiscal;

III – houver isenção estabelecida pelo 
Estado ou Distrito Federal que abranja a faixa 
de receita bruta a que a microempresa ou a 
empresa de pequeno porte estiver sujeita no 
mês da operação.

§ 5º Mediante deliberação exclusiva e 
unilateral dos Estados e do Distrito Federal, 
po derá ser concedida às pessoas jurídicas 
e àquelas a elas equiparadas pela legis-
lação tributária não optante pelo Simples 
Nacional crédito correspondente ao ICMS 
incidente sobre os insumos utilizados nas 
mercadorias adquiridas de indústria optan-
te pelo Simples Nacional, sendo vedado o 
estabelecimento de diferenciação no valor 
do crédito em razão da procedência dessas 
mercadorias.

§ 6º O Comitê Gestor do Simples Nacio-
nal disciplinará o disposto neste artigo.” (NR)

“Art. 26... ............................................ ...
§ 1º Os empreendedores individuais com 

receita bruta acumulada no ano-calendário de 
até R$36.000,00 (trinta a seis mil reais), na 
forma estabelecida em ato do Comitê Gestor, 
farão a comprovação da receita bruta, median-
te apresentação do registro de vendas ou de 
prestação de serviços, ficando dispensadas 
da emissão do documen to fiscal previsto no 
inciso I do caput deste ar tigo, ressalvadas as 
hipóteses da emissão obriga tória previstas 
pelo referido Comitê.

. ........................................................... ..
§ 6º Na hipótese do § 1º deste artigo:
I – Deverão ser anexados ao registro de 

vendas ou de prestação de serviços, na forma 
regulamentada pelo Comitê Gestor, os docu-
mentos fiscais comprobatórios das entradas 
de mercado rias e serviços tomados referentes 
ao período, bem como os documentos fiscais 
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relativos às operações ou prestações realiza-
das eventualmente emitidas;

II – será obrigatória a emissão de docu-
mento fiscal nas vendas a nas prestações de 
serviços realizados pelo empreendedor indivi-
dual para destinatário cadastrado no Cadastro 
Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, ficando 
dispensado desta emissão para o consumidor 
final.” (NR)

“Art. 33. .............................................. ...
 ........................................................... ...
§ 2º Na hipótese de a microempresa ou 

empresa de pequeno porte exercer alguma das 
atividades de prestação de serviços previstas 
no § 5º-C do art. 18 desta Lei Complementar, 
caberá à Secretaria da Receita Federal do 
Brasil a fiscalização da Contribuição para a 
Seguridade Social, a cargo da empresa, de 
que trata o art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de 
julho de 1991.

 .....................................................” (NR)
“Art. 36. A falta de comunicação, quan do 

obrigatória, de exclusão da pessoa jurídica do 
Simples Nacional, nos prazos determinados no 
§ 1º do art. 30 desta Lei Complementar, sujei-
tará a pessoa jurídica a multa correspondente 
a 10% (dez por cento) do total dos impostos 
e contribuições devidos de conformidade com 
o Simples Nacional no mês que anteceder o 
início dos efeitos da exclusão, não inferior a 
R$200,00 (duzentos reais), insusceptível de 
redução.” (NR)

“Art. 36-A. A falta de comunicação, quan-
do obrigatória, do desenquadramento do mi-
croempreendedor individual da sistemática do 
re colhimento previsto no art. 18-A desta Lei 
Com plementar nos prazos determinados em 
seu § 7º sujeitará o microempreendedor indi-
vidual à multa no valor de R$50,00 (cinqüenta 
reais), insusceptí vel de redução.”

“Art. 38.  ............................................. ...
 ........................................................... ...
§ 3º A multa mínima a ser aplicada será 

de R$200,00 (duzentos reais).
... ................................................ ...........
§ 6º A multa mínima de que trata o § 3º 

deste artigo a ser aplicada ao Microempreen-
dedor Individual na vigência da opção de que 
trata o art. 18-A desta Lei Complementar será 
de R$50,00 (cinqüenta reais)”.(NR)

Art. 4º A partir de 1º de janeiro de 2009, o art. 
25 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 
de 2006, passa a vigorar acrescido dos seguintes 

§§ 2º, 3º e 4º, fi cando renumerado o parágrafo único 
como § 1º:

“Art. 25. .. ........................................... ....
 ......................................................... .....
§ 2º A situação de inatividade deverá ser 

informada na declaração de que trata o caput 
deste artigo, na forma regulamentada pelo 
Comitê Gestor.

§ 3º Para efeito do disposto no § 2º deste 
artigo, considera-se em situação de inativida-
de a microempresa ou a empresa de pequeno 
porte que não apresente mutação patrimonial 
e atividade operacional durante todo o ano-
calendário.

§ 4º A declaração de que trata o ca-
put deste artigo, relativa ao MEI definido 
no art. 18-A desta Lei Complementar, con-
terá, para efeito do disposto no art. 3º da 
Lei Complementar nº 63, de 11 de janeiro 
de 1990, tão-somente as informa ções rela-
tivas à receita bruta total sujeita ao ICMS, 
sendo vedada a instituição de declarações 
adicionais em decorrência da referida Lei 
Comple mentar”.(NR)

Art. 5º A partir de 1º de janeiro de 2009:

I – os Anexos I a III da Lei Complementar 
nº 123, de 14 de dezembro de 2006, passam a 
vigorar com a redação dos Anexos I a III desta 
Lei Complementar;

II – o Anexo V da Lei Complementar nº 
123, de 14 de dezembro de 2006, passa a vi-
gorar com a redação do Anexo IV desta Lei 
Complementar.

Art. 6º O Poder Executivo fará publicar 
no Diário Oficial da União, no mês de janei-
ro de 2009, a íntegra da Lei Complementar 
nº 123, de 14 de dezembro de 2006, com 
as alterações resultantes da Lei Comple-
mentar nº 127, de 14 de agosto de 2007, 
bem como com as resultantes das desta Lei 
Complementar.

Art. 7º O § 4º do art. 21 da Lei nº 8.212, 
de 24 de julho de 1991, passa a vigorar com 
a seguinte modifica ção:

“Art. 21. ... ....................................... .......
... ...................................................... .....
§ 4º A contribuição complementar a que 

se refere o § 3º deste artigo será exigida a 
qualquer tempo, sob pena de indeferimento 
do be nefício”. (NR)
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Art. 8º A Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, 
passa a vigorar acrescida do seguinte art. 45-A:

“Art. 45-A. O contribuinte individual que 
pretenda contar como tempo de contribuição, 
para fins de obtenção de benefício no Regime 
Ge ral de Previdência Social ou de contagem 
recípro ca do tempo de contribuição, período 
de atividade remunerada alcançada pela de-
cadência deverá inde nizar o INSS.

§ 1º O valor da indenização a que se re-
fere o caput deste artigo e o § 1º do art. 55 da 
Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, corres-
ponderá a 20% (vinte por cento):

I – Da média aritmética simples dos maio-
res salários-de-contribuição, reajustados, cor-
respondentes a 80% (oitenta por cento) de 
todo período contributivo decorrido desde a 
compe tência julho de 1994; ou

II – Da remuneração sobre a qual inci-
dem as contribuições para o regime próprio de 
previdência social a que estiver filiado o inte-
ressado, no caso de indenização para fins da 
con tagem recíproca de que tratam os arts. 94 
a 99 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, 
observados limite máximo previsto no art. 28 
e o disposto em regulamento.

§ 2º Sobre os valores apurados na forma 
do § 1º deste artigo incidirão juros moratórios 
de 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês, 
capita lizados anualmente, limitados ao percen-
tual máxi mo de 50% (cinqüenta por cento), e 
multa de 10% (dez por cento).

§ 3º O disposto no § 1º deste artigo não 
se aplica aos casos de contribuições em atra-
so não alcançadas pela decadência do direito 
de a Previdência constituir o respectivo crédito, 
obe decendo-se, em relação a elas, as dispo-
sições aplicadas às empresas em geral”.

Art. 9º O art. 29-A da Lei nº 8.213, de 24 de ju-
lho de 1991, passa a vigorar com as seguintes modi-
ficações:

“Art. 29-A. O INSS utilizará as informa-
ções constantes no Cadastro Nacional de Infor-
mações Sociais – CNIS sobre os vínculos e as 
remunerações dos segurados, para fins de cál-
culo do salário-de-benefício, comprovação de 
filiação ao Regime Geral de Previdência Social, 
tempo de con tribuição e relação de emprego.

.. ...................................................... ......
§ 2º O segurado poderá solicitar, a qual-

quer momento, a inclusão, exclusão ou retifica-
ção de informações constantes do CNIS, com 

a apresentação de documentos comprobató-
rios dos da dos divergentes, conforme critérios 
definidos pelo INSS.

§ 3º A aceitação de informações relati vas 
a vínculos e remunerações inseridas extempo-
raneamente no CNIS, inclusive retificações de 
in formações anteriormente inseridas, fica con-
dicionada à comprovação dos dados ou das 
divergên cias apontadas, conforme critérios 
definidos em regulamento.

§ 4º Considera-se extemporânea a inser-
ção de dados decorrentes de documento ini-
cial ou de retificação de dados anteriormente 
informados, quando o documento ou a reti-
ficação, ou a infor mação retificadora, forem 
apresentados após os prazos estabelecidos 
em regulamento.

§ 5º Havendo dúvida sobre a regularida-
de do vínculo incluído no CNIS e inexistência 
de informações sobre remunerações e contri-
buições, o INSS exigirá a apresentação dos 
documentos que serviram de base à anotação, 
sob pena de exclusão do período”. (NR)

Art. 10. Ficam revogados:

I – a partir da data de publicação desta 
Lei Com plementar:

a) os arts. 45 e 46 da Lei nº 8.212, de 24 
de ju lho de 1991;

b) o art. 78, os incisos I a XXI e XXIII a 
XXVII do § 1º do art. 17 e os incisos I a VII do 
§ 5º do art. 18, bem como o § 4º do art. 29, 
todos da Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006;

II – a partir de 1º de janeiro de 2009, 
os inci sos I a III do § 1º do art. 26 e os se-
guintes dispositivos do art. 18, todos da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de de zembro 
de 2006:

a) os incisos VI a VIII, X e XI do § 5º-B;
b) os incisos II, III, IV e V do § 5º-C;
c) o inciso VII do § 5º-D; e
d) o inciso VIII do § 5º-D.
Art. 11. Esta Lei Complementar entra 

em vigor na data de sua publicação, salvo 
em relação:

I – ao art. 1º, que produz efeitos desde 
1º de julho de 2007;

II – aos arts. 3º a 5º e ao inciso II do caput 
do art. 10, os quais produzirão efeitos a partir 
de 1º de ja neiro de 2009.

Sala das Sessões, 13 de agosto de 2008. – 
Deputado Bruno Araújo, Relator.
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O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Os 
Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

APROVADA.
A matéria vai ao Senado Federal, com os cum-

primentos da Presidência a todos Parlamentares que 
ajudaram a construir este momento.

O SR. PAULO RUBEM SANTIAGO – Sr. Presi-
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. PAULO RUBEM SANTIAGO (Bloco/PDT-
PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, votei com o meu partido, o PDT.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB-PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
esta Casa, hoje, conseguiu importante avanço na 
Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas. Não 
são apenas as 3 milhões de empresas que já são 
beneficiadas, relativamente a 51% dos empregos 
do Brasil, mas milhões de outras serão beneficiadas 
na geração de empregos ou como empreendedo-
res. Hoje, foi votada uma lei que é um avanço ao 
microempreendedor individual – até 36 mil reais ao 
ano, 3 mil reais ao mês.

Esse projeto resolveu não só o problema do ICMS 
nas microempresas, ao autorizar as assembléias le-
gislativas a darem o incentivo fiscal que faltava aos 
Estados e Municípios; como o problema das alíquotas 
internas e interestaduais; problemas que haviam so-
bre antecipação da tributação do ICMS; e vários ou-
tros problemas, como os das oficinas e os do ensino. 
Também melhoramos o Anexo V, conseguimos reduzir 
em mais de 50% a antiga Tabela V. Nessa oportuni-
dade, conseguimos incluir os laboratórios de análises 
clínicas, patologias, tomografias, próteses, além de 
outros registros.

Sr. Presidente, considero esse projeto a mais im-
portante conquista da Câmara dos Deputados para o 
Brasil. Cada Parlamentar, na sua base, pode falar: “Eu 
votei favoravelmente à Lei Geral das Micro e Pequenas 
Empresas, que é o mais importante instrumento de 
reforma tributária dos últimos 20 anos que esta Casa 
aprovou”. (Palmas.)

O Brasil sabe e saberá dar mais de 29 bilhões 
de reais de redução de impostos embutidos em todos 
os SIMPLES até agora. É a maior conquista tributária 
que podemos dar ao microempreendedor. Mais de 50% 

dos empregos registrados no Brasil estão na microem-
presa. Essa é uma medida importante votada por esta 
Casa neste momento.

Parabéns a todos, à Frente Parlamentar, aos 
contabilistas, ao SEBRAE, ao Consultor Adriano, 
da Casa, ao Deputado Vignatti, ao Deputado Carlos 
Melles, ao Deputado Arnaldo Faria de Sá, à Frente 
da Saúde, que sempre lutou, ao Deputado Antonio 
Carlos Mendes Thame, autor do primeiro projeto – 
Dos mais de 30 projeto anexados um é de minha 
autoria –, parabéns a todos os autores, co-autores, 
àqueles que defendem realmente a pequena e a 
microempresa.

Somos solidários, queremos mais, mas hoje, nes-
ta tarde noite, esta Casa avança, e muito. 

Parabéns a todos que trabalharam por este mo-
mento, à Receita Federal também, às Receitas Esta-
duais e aos Municípios do Brasil.

O SR. MOACIR MICHELETTO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. MOACIR MICHELETTO (Bloco/PMDB-PR. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
na votação anterior, votei de acordo com a orientação 
do partido.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Quero 
pedir 1 minuto ao Plenário para comunicar que temos 
mais uma votação, a última votação nominal. Se to-
dos permanecerem no plenário, poderemos agilizar o 
processo de votação.

Registro que acabo de receber a ligação do Pre-
sidente, Deputado Arlindo Chinaglia, cumprimentan-
do a Casa pela votação dessa matéria tão importante 
para todo o Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Vou 
passar a palavra aos Deputados que desejam justificar 
voto e, depois, ao autor do projeto, o ilustre Deputado 
Antonio Carlos Mendes Thame.

O SR. DR. NECHAR (PV-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o PV 
na votação anterior.

O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB-RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei com o partido.

O SR. CIRO PEDROSA (PV-MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei conforme o PV.

O SR. JUVENIL (PRTB-MG. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com a orien-
tação da Maioria.
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O SR. EDIGAR MÃO BRANCA (PV-BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vo-
tei com o PV.

O SR. SILVIO LOPES (PSDB-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei con-
forme orientação do partido.

O SR. FLAVIANO MELO (Bloco/PMDB-AC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o meu partido, o PMDB.

O SR. PROFESSOR SETIMO (Bloco/PMDB-MA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei com a orientação do partido.

A SRA. RITA CAMATA (Bloco/PMDB-ES. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, nas 
2 últimas votações, se aqui estivesse, teria votado com 
o partido. Eu estava numa audiência pública sobre o 
SINASA, na condição de Relatora do projeto, ouvindo 
os convidados.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Esta 
Presidência informa que quem não votou na votação 
anterior, votando na próxima, fica plenamente justifi-
cado.

O SR. SÉRGIO MORAES (PTB-RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu estava 
presidindo o Conselho de Ética onde ouvia o Delegado 
Rodrigo, por isso estava ausente até agora.

A SRA. MARIA HELENA (Bloco/PSB-RR. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, vo-
tei com o partido.

O SR. HUMBERTO SOUTO (PPS-MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com a Liderança na votação anterior.

O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME – 
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME 
(PSDB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nas economias e 
nas democracias consolidadas, o número de empresas 
corresponde a 10% da população. Essa é uma regra. 
Vale para os Estados Unidos, Austrália, Europa: 10% 
da população.

Se isso ocorresse no Brasil, teríamos de ter 19 
milhões de empresas! Temos apenas 6 milhões de 
empresas com CNPJ. Somando-se as que não têm o 
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, mas 
que têm algum registro nos Estados ou nos Municípios, 
obtém-se menos de 3 milhões de reais. O total chega 
a 9 milhões de reais. Ora, faltam 10 milhões. Por que 
faltam 10 milhões de reais? Por problemas burocráticos, 

por altos tributos, por temos legislação que dificulta a 
criação das empresas.

Hoje, estamos invertendo essa dinâmica, essa 
lógica. Estamos deixando de lado uma legislação “la-
borcida”, que destrói empregos, para criar uma legis-
lação “laborgênica”, que gera empregos para milhões 
de brasileiros, fazendo com que estejam na formali-
dade, possam ser contratados com carteira assinada, 
dando início à construção de um País legalizado. É um 
grande avanço.

Tive o privilégio de ser autor do primeiro pro-
jeto, mas considero que esse é um projeto de to-
dos os 27 Deputados que apresentaram projetos 
para aprimorar o Super-SIMPLES, para aprimorar 
a Lei Geral da empresa, e que depois, com os De-
putados José Pimentel, Luiz Carlos Hauly, Vignat-
ti, Carlos Melles e outros que atuaram na redação, 
deram extraordinária contribuição para aprimorar a 
legislação e estimular a criação de pequenas em-
presas, que hoje geram no País quase 60% dos 
empregos formais.

Portanto, este é um grande dia. Podemos dizer 
com tranqüilidade que hoje votamos uma matéria que 
beneficiará a sociedade e não apenas os entes fede-
rativos. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Cum-

primentamos o Deputado Antonio Carlos Mendes Tha-
me pelo seu trabalho.

O SR. REINALDO NOGUEIRA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. REINALDO NOGUEIRA (Bloco/PDT-SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei conforme orientação do partido.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Item 5.

 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 

Nº 182-A, DE 2004 
(Do Sr. Deputado José Carlos Aleluia)

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Lei Complementar nº 182-A, de 2004, 
que acrescenta parágrafo ao art. 13 da Lei 
Complementar nº 87, de 13 de setembro de 
1996, para excluir da base de cálculo do 
ICMS o montante da parcela de consumo 
de energia elétrica custeado com recursos 
da Conta de Desenvolvimento Energético – 
CDE; tendo parecer da Comissão de Minas 
e Energia, pela aprovação (Relator: Depu-
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tado Vitor Penido). Pendente de pareceres: 
da Comissão de Finanças e Tributação; e 
da Comissão de Constituição e Justiça e 
de Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Que-
ro, mais uma vez, esclarecer ao Plenário que esta é a 
última votação nominal da noite. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Con-
cedo a palavra, para oferecer parecer ao projeto, pela 
Comissão de Finanças e Tributação, ao Sr. Deputado 
Colbert Martins. (Pausa.)

Vamos passar ao ilustre Deputado Tadeu Filippelli 
a tarefa de oferecer o parecer. 

O SR. TADEU FILIPPELLI (Bloco/PMDB-DF. Para 
emitir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, apresento o relatório e o voto referente ao Projeto 
de Lei Complementar nº 182, de 2004, que acrescenta 
parágrafo ao art. 13 da Lei Complementar nº 87, de 13 
de setembro de 1996, referente a recursos da Conta 
de Desenvolvimento Energético – CDE.

Passo diretamente ao voto do Relator. 
Pelas razões expostas, o voto pela não-implicação 

financeira e orçamentária do Projeto de Lei Comple-
mentar nº 182, de 2004, não cabendo pronunciamento 
quanto à sua adequação e, no mérito, pela sua aprova-
ção, na forma, o substitutivo que segue em anexo.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Nós pe-
dimos a V.Exa. que encaminhe à Mesa o substitutivo. 

O SR. TADEU FILIPPELLI – De pronto, Sr. Pre-
sidente. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Con-
cedo a palavra, para oferecer parecer ao projeto, pela 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
ao ilustre Deputado Bruno Araújo.

O SR. BRUNO ARAÚJO (PSDB-PE. Para emi-
tir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
nós votamos pela constitucionalidade, boa técnica le-
gislativa e juridicidade da matéria. Somos favoráveis, 
portanto, à sua aprovação.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – A 
Mesa aguarda o substitutivo para produzir as cópias 
para o Plenário.

O SR. WELLINGTON FAGUNDES – Sr. Presi-
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. WELLINGTON FAGUNDES (PR-MT. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na vo-
tação anterior, votei conforme orientação do partido.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM-BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, estou 
dando entrada em requerimento que pede preferên-

cia para votarmos o texto original. Não negociamos 
nenhum substitutivo.

O SR. JILMAR TATTO (PT-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei de acordo 
com a bancada nas votações anteriores.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Va-
mos suspender a sessão por alguns minutos, até que 
haja definição do acordo que está sendo discutido pelo 
Plenário. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Con-
cedo a palavra ao ilustre Deputado João Dado.

O SR. JOÃO DADO (Bloco/PDT-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, registro o 
nosso agradecimento a esta Casa por ter aprovado o 
Projeto de Lei Complementar nº 138, de nossa autoria, 
na forma de emenda de plenário, que promove a inclu-
são dos escritórios de serviços contábeis na regra do 
Super-SIMPLES, fazendo justiça a esses prestadores 
de serviços que são o elo de ligação entre a massa 
contributiva e o Estado brasileiro.

Dessa forma, os escritórios de serviços contábeis 
serão também beneficiados com as regras tributárias 
do Super-SIMPLES.

Meus parabéns aos escritórios de serviços con-
tábeis. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM-BA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, há 
sobre a mesa requerimento de preferência. Nós pode-
ríamos votá-lo, pois eu acho que há acordo. O texto ba-
sicamente é o mesmo, mas o substitutivo deixa alguma 
confusão. Por isso queremos votar o texto original.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Con-
sultamos o Plenário sobre se há acordo para votarmos 
conforme o acordo feito pela manhã.

O SR. BRUNO ARAÚJO (PSDB-PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, desejo fazer 
um encaminhamento enquanto se consolida o acor-
do em relação ao projeto da pauta. Seria possível se-
guirmos para o Projeto de Lei nº 3.721, de 2008, Lei 
Kandir, sobre o qual há consenso, enquanto o Plená-
rio chega ao entendimento? Dessa forma, poderemos 
produzir mais e dar andamento aos trabalhos legisla-
tivos da Casa. 

O SR. DANIEL ALMEIDA (Bloco/PCdoB-BA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei de acordo com a orientação do partido na vota-
ção anterior.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Con-
sulto os Srs. Líderes sobre se podemos fazer inversão 
de pauta, ou seja, votar a matéria seguinte, que é o 
Projeto de Lei nº 3.721, de 2008, enquanto o Plenário 
discute a respeito da outra matéria.
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O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Con-
sulto o ilustre Deputado José Carlos Aleluia se nós 
podemos ir para outro item da pauta imediatamente. 
Já existe acordo. (Pausa.)

Então, vamos à lista dos inscritos.
O próximo orador inscrito é o ilustre Deputado 

Miguel Martini.
O SR. MIGUEL MARTINI (PHS-MG. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Parlamentares, mais uma vez, desta tribuna, eu que-
ro fazer uma séria advertência, especialmente para 
nós, mineiros. 

V.Exa., Deputado Narcio Rodrigues, com o su-
porte que tem dado ao Governo de Minas, é também 
testemunha do trabalho que o Governador Aécio Neves 
tem feito, especialmente no sentido de dar melhores 
condições de acesso e de utilização do Aeroporto In-
ternacional Tancredo Neves. 

Agora, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamenta-
res, a empresa TAM e a empresa Gol estão queren-
do fazer um retrocesso em todo esse trabalho. Elas 
querem voltar a operar a ponte área no Aeroporto da 
Pampulha.

Isso é uma aberração, é um retrocesso. A IN-
FRAERO já está com o projeto de ampliação do 
terminal de passageiros e da pista do Aeroporto de 
Confins; o acesso para o Aeroporto de Confins já 
está praticamente concluído pela Linha Verde; há 
todo o esforço para a utilização do Aeroporto de 
Confins, inclusive equipamentos de aproximação. 
Tudo está preparado. 

A TAM e a Gol, para maior concorrência comer-
cial, estão pressionando a ANAC no sentido de voltar a 
operar a ponte área no Aeroporto da Pampulha. Minas 
Gerais não aceita. Nós não aceitamos. Aliás, temos a 
informação, como sempre muito atento, de que o Go-
vernador Aécio Neves já encaminhou documento à 
ANAC para impedir que uma insanidade dessa possa 
acontecer. Estaremos vigilantes e lutando. Nós não 
queremos esse retrocesso. Os vôos regionais já ocu-
param o espaço do Aeroporto da Pampulha destinado 
às aeronaves jatos.

Portanto, queremos continuar no processo: cres-
cimento do Aeroporto de Confins, investimento em 
Confins. Não queremos mais o retorno dos vôos a jato 
da Gol e TAM no Aeroporto da Pampulha. Tenho cer-
teza de que a ANAC, com o novo modelo funcionan-
do agora, não permitirá a influência e o lobby dessas 
2 grandes empresas em detrimento do povo mineiro 
e brasileiro.

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Con-
sulto o Plenário sobre se há acordo para continuarmos 
a votação da matéria. (Pausa.)

Ilustre Deputado Colbert Martins.
O SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB-BA. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
faço a leitura. O Deputado José Carlos Aleluia faz uma 
sugestão que eu acato. E ao ler, espero que o Deputa-
do José Carlos Aleluia, com quem conversamos antes, 
concorde com esse procedimento.

Consulto o Deputado Aleluia sobre se concorda 
com esse procedimento.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM-BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Gostaria apenas que 
lessem o relatório como ficou para que constasse dos 
Anais. Acho que o Deputado Colbert Martins está com 
a melhor boa vontade. S.Exa. é um Deputado que não 
quer desvirtuar o acordo.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – A 
Mesa só quer uma informação a respeito da relato-
ria. Quem relatou a matéria foi o Deputado Tadeu 
Filippelli? V.Exa. está assumindo a relatoria da ma-
téria, é isso?

O SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB-BA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu sou o Rela-
tor da matéria. Por S.Exa. não estar presente naquele 
instante, eu assumo agora como Relator da Comissão 
de Finanças e Tributação.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – V.Exa. 
está assumindo agora o parecer no plenário de comum 
acordo com o Deputado Tadeu Filippelli, é isso?

O SR. COLBERT MARTINS – Exatamente.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Por 

favor.
O SR. COLBERT MARTINS – E farei uma modifi-

cação, Sr. Presidente, no art. 13, § 6º, do substitutivo: 

“Nas operações relativas à energia 
elétrica, não compõe a base de cálculo de 
ICMS parcela do consumo, custeada pe-
los recursos, destinada à modicidade tari-
fária dos consumidores finais, integrantes 
da Subclasse Residencial Baixa Renda, de 
que trata o art. 5º da Lei nº 10.604, de 17 de 
dezembro de 2002. Esta Lei Complementar 
entra em vigor na data da sua publicação e 
produz efeitos a partir de 1º de janeiro do 
ano subseqüente”.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Sr. Presiden-
te, estamos de acordo. O artigo é o 13.

O SR. COLBERT MARTINS – Art. 13, § 6º.
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Solici-
tamos a V.Exa. que encaminhe o parecer à Mesa para 
que possamos fazer as cópias, distribuir ao Plenário e 
retomar o processo de votação.

 
PARECER A QUE SE REFERE O ORADOR, 

COM AS ALTERAÇÕES FEITAS EM PLENÁRIO

 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 

Nº 182, DE 2004

Acrescenta parágrafo ao art. 13 da Lei 
Complementar nº 87, de 13 de setembro de 
1996, para excluir da base de cálculo do 
ICMS o montante da parcela de consumo 
de energia elétrica custeado com recursos 
da Conta de Desenvolvimento Energético 
– CDE.

Autor: Deputado José Carlos Aleluia
Relator: Deputado Colbert Martins

 
I – Relatório

De iniciativa do ilustre Deputado José Carlos Ale-
luia, a proposição em epígrafe visa acrescentar dispo-
sitivo ao art. 13 da Lei Complementar nº 87, de 13 de 
setembro de 1996, com o intuito de excluir da base de 
cálculo do Imposto Sobre Operações Relativas à Circu-
lação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços 
de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comu-
nicação (ICMS), o valor correspondente à parcela de 
consumo de energia elétrica custeada com recursos 
da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), para 
atendimento à subvenção econômica destinada à mo-
dicidade da tarifa aos consumidores finais integrantes 
da Subclasse Residencial Baixa Renda, de que trata 
a Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002.

Em sua justificativa, o autor informa que o Con-
selho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), au-
torizou a incidência do ICMS sobre a parcela subven-
cionada da conta de energia elétrica dos consumidores 
de baixa renda, o que deverá determinar um aumento 
médio de 14% nessa despesa. Segundo o Sr. Parlamen-
tar, o acréscimo do imposto representará um pesado 
ônus sobre os segmentos mais pobres da população, 
podendo prejudicar os esforços em prol da universali-
zação do acesso à energia elétrica.

A matéria foi apreciada pela Comissão de Minas 
e Energia, que se posicionou pela aprovação do pro-
jeto nos termos do parecer vencedor, relatado pelo 
Deputado Vitor Penido, rejeitando o parecer contrário 

do relator originalmente designado, o Deputado Ju-
lião Amin.

Cabe-nos proferir o parecer referente à Comis-
são de Finanças e Tributação (CFT), para verificação 
prévia da compatibilidade ou adequação financeira e 
orçamentária, e também para apreciação do mérito.

No prazo regimental, não foram apresentadas 
emendas.

É o relatório.

 
II – Voto do Relator

Cabe-nos, além do exame de mérito, apreciar 
preliminarmente a compatibilidade e adequação da 
proposta com o plano plurianual, a lei de diretrizes or-
çamentárias e o orçamento anual, nos termos do Re-
gimento Interno da Câmara dos Deputados (RI, arts. 
32, X, h e 53, 11) e da Norma Interna da Comissão de 
Finanças e Tributação, que “estabelece procedimen-
tos para o exame de compatibilidade ou adequação 
orçamentária e financeira” aprovada pela CFT em 29 
de maio de 1996.

A proposição em exame tem o cunho de modifi-
car a sistemática de apuração da base de cálculo do 
ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica, 
por meio de alteração de dispositivo constante na Lei 
Complementar nº 87, de 1996, trazendo repercussão 
orçamentária e financeira que se circunscreve ao âm-
bito das finanças estaduais.

Como se vê, o projeto não acarreta impacto or-
çamentário e financeiro na esfera de competência da 
União. Sob esse prisma, ainda que a matéria produza 
efeitos sobre as receitas dos Estados, Distrito Federal 
e Municípios, esses por conta da partilha do ICMS, não 
cabe a esta Comissão opinar sobre sua adequabilida-
de orçamentária e financeira.

Quanto ao mérito, entendemos que o PLP nº 
182/2004 merece ser aprovado, pelos motivos que 
se seguem.

O consumidor integrante da subclasse residen-
cial baixa renda foi definido pelo art. 1º, § 1º, da Lei 
nº 10.438, de 2002, como sendo aquele atendido por 
circuito monofásico, cujo consumo mensal seja inferior 
a 80 kWh, ou entre 80 e 220 kWh, desde que se ob-
serve o máximo regional compreendido nessa faixa e 
atendidos os demais critérios fixados pela Aneel.

Anteriormente, essa subclasse já existia e a menor 
tarifa a ela aplicada era coberta pelos demais consu-
midores das concessionárias, por meio de subsídios 
cruzados.

Como a definição dada pela Lei nº 10.438, de 
2002, elevou consideravelmente o número de consu-
midores classificados como baixa renda, tornou-se 
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necessária a criação de uma subvenção para cobrir 
o acréscimo do montante subsidiado, complementan-
do a quantia que já vinha sendo alocada por meio da 
estrutura tarifária das concessionárias de distribuição 
de energia elétrica. Para esse fim, a Lei nº 10.604, de 
17 de dezembro de 2002, em seu art. 5º, autorizou a 
concessão de subvenção econômica para contribuir 
para a modicidade tarifária da subclasse de consumi-
dores residenciais de baixa renda.

Regulamentando esse dispositivo, o Decreto 
nº 4.538, de 26 de dezembro de 2002, com a reda-
ção dada pelo Decreto nº 5.029, de 31 de março de 
2004, estabeleceu que a subvenção seria custeada 
com recursos financeiros provenientes de adicional 
de dividendos devidos à União pela Eletrobrás – em 
razão de leilões de venda de energia elétrica – e com 
recursos a fundo perdido da Conta de Desenvolvimen-
to Energético – CDE, instituída pelo art. 13 da Lei nº 
10.438, de 2002.

É exatamente sobre essa subvenção que os fis-
cos estaduais têm buscado obter receitas do ICMS, 
cobrança, que, a nosso ver, é indevida.

É fato que a regulamentação do fornecimento 
de energia à subclasse residencial baixa renda obri-
ga a distribuidora a destacar o montante do subsídio 
nas faturas remetidas ao consumidor, conforme pre-
visto no art. 3º da Resolução Aneel nº 485, de 29 de 
agosto de 2002:

“Art. 3º A concessionária ou permissio-
nária deverá discriminar na fatura de energia 
elétrica de toda a Subclasse Residencial Baixa 
Renda o valor, em reais, do desconto referente 
à aplicação da tarifa social e nominar as isen-
ções de pagamento do encargo de capacida-
de emergencial, do encargo de aquisição de 
energia emergencial e da recomposição tari-
fária extraordinária.” (grifos nossos)

No entanto, não podemos inferir que a subvenção, 
porque discriminada na conta de energia, passa a com-
por o valor da operação mercantil entre a distribuidora e 
o consumidor de baixa renda. O destaque na fatura tem 
um caráter meramente informativo, não influenciando 
em nada o montante cobrado do consumidor.

Como a energia elétrica é considerada merca-
doria para fins de aplicação do ICMS, o art. 13 da Lei 
Complementar nº 87, de 1996, determina que a base 
de cálculo do imposto sobre o seu fornecimento é uni-
camente o valor da operação. E, no caso dos consu-
midores da subclasse residencial baixa renda, esse 
valor da operação corresponde exclusivamente ao 
montante cobrado na fatura pela energia consumida, 

não sendo legítimo cobrar o imposto sobre o subsídio, 
sobre o “não-preço”.

No caso, podemos até fazer uma analogia com o 
tratamento fiscal dado aos descontos incondicionais, 
em contraposição ao dado aos descontos condicio-
nais: atendidos os requisitos legais para se ter direito 
ao subsídio reservado à subclasse residencial baixa 
renda, o valor da fatura de energia sofre uma redução 
que não depende do implemento de qualquer outra 
condição imposta ao consumidor.

Nesse sentido, não há como interpretar o subsí-
dio como uma espécie, ainda que velada, de desconto 
condicional, hipótese em que se poderia até cogitar da 
tributação do ICMS, conforme o art. 13, § 1º, II, a, da 
Lei Complementar nº 87, de 1996:

“Art. 13. ........................ ....................... ..
....... .......................... .............................
§ 1º Integra a base de cálculo do impos-

to inclusive na hipótese do inciso V do caput 
deste artigo:

I – o montante do próprio imposto, cons-
tituindo o respectivo destaque mera indicação 
para fins de controle;

II – o valor correspondente a:
a) seguros, juros e demais importâncias 

pagas, recebidas ou debitadas, bem como 
descontos concedidos sob condição

b) frete, caso o transporte seja efetuado 
pelo próprio remetente ou por sua conta e or-
dem e seja cobrado em separado.

...... ..... .........................” (grifos  nossos)

A contrário senso do dispositivo legal transcrito, 
o desconto incondicional não integra a base de cálculo 
do ICMS. E se o desconto incondicional, que é volun-
tariamente concedido pelo fornecedor da mercadoria, 
não compõe a base do ICMS, não faz nenhum senti-
do tributar o subsídio dos consumidores da subclasse 
residencial baixa renda, que sequer é voluntário, mas 
sim decorrente da própria legislação do setor.

Para fins tributários, se a distribuidora de ener-
gia é indenizada em momento subseqüente, mediante 
repasse da CDE, como previsto no art. 13, V, da Lei 
nº 10.438, de 2002, essa receita não tem vinculação 
direta com a operação tributada pelo ICMS, aquela em 
que a energia elétrica “circula” entre as instalações da 
distribuidora e a residência do consumidor.

Nesse sentido, devemos ressalvar que nosso 
entendimento é de que a expressão “excluir da base 
de cálculo” não seria a mais apropriada para o texto 
da Lei Complementar, uma vez que nos parece que 
a subvenção econômica em pauta verdadeiramente 
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não integra, nem nunca deveria ter integrado, a base 
de cálculo do ICMS.

Além disso, julgamos que todos os recursos uti-
lizados no custeio da subvenção à subclasse baixa 
renda – e não apenas os provenientes da CDE – De-
vam ser considerados fora do alcance do imposto es-
tadual em causa.

Sendo assim, optamos pela elaboração do Subs-
titutivo em anexo, de modo a adequar a proposição às 
considerações apresentadas.

Vale registrar, ainda, que, de acordo com Nota 
Informativa da Aneel, datada de junho de 2004, ocor-
rerá significativo aumento nas faturas de energia elé-
trica da subclasse baixa renda, na hipótese de se co-
brar desses consumidores o valor de ICMS incidente 
sobre a subvenção econômica de que trata a Lei nº 
10.604, de 2002.

A agência reguladora calcula que, para o caso 
de um consumo mensal de 50 kWh, por exemplo, o 
aumento na conta de energia seria de 32%, enquanto 
que, para o consumo mensal de 30 kWh, esse aumento 
corresponderia a cerca de 48%.

Sem dúvida, tal impacto teria o efeito de des-
caracterizar quase que completamente os esforços 
realizados pelo Congresso e pelo Governo Fede-
ral com o propósito de garantir a esses brasileiros 
uma tarifa mais compatível com a renda de que 
dispõem.

Por fim, não podemos deixar de tratar das preo-
cupações do ilustre Deputado Julião Amim, autor do 
judicioso voto vencido na Comissão de Minas e Ener-
gia. De fato, a aprovação do presente PLP pode tra-
zer repercussões negativas para os cofres estaduais 
e municipais, uma vez que a energia elétrica é uma 
base tributável da maior importância, especialmente 
nas regiões menos desenvolvidas.

Todavia, deve ser lembrado que os estados têm 
competência para elevar as alíquotas do ICMS, me-
diante aprovação de lei ordinária estadual. Assim, em 
caso de redução significativa de receitas, o ente fe-
derativo pode elevar as alíquotas internas do imposto 
sobre a energia ou sobre outros produtos, de forma a 
compensar as perdas com a aprovação do presente 
projeto.

Como o ICMS segue o princípio da anteriori-
dade, ou seja, a elevação de alíquotas só produz 
efeitos no ano seguinte ao da publicação da res-
pectiva lei, estamos propondo no Substitutivo um 
ajuste nas regras de vigência e eficácia, de modo 
a permitir que eventual queda de receitas seja ime-
diatamente compensada por uma majoração do 
tributo, se assim decidirem os representantes das 
Assembléias Legislativas.

Pelas razões expostas, voto pela não implicação 
financeira e orçamentária do Projeto de Lei Comple-
mentar nº 182, de 2004, não cabendo pronunciamento 
quanto à sua adequação, e, no mérito, pela sua apro-
vação, na forma o Substitutivo que segue em anexo.

Sala da Comissão, de    de  2008. – Deputado 
Colbert Martins, Relator.

 
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI 

COMPLEMENTAR Nº 182, DE 2004

Altera a Legislação do Imposto Sobre 
Operações Relativas à Circulação de Merca-
dorias e Sobre Prestações de Serviços de 
Transporte Interestadual, Intermunicipal e 
de Comunicação, acrescentando parágrafo 
ao art. 13 da Lei Complementar nº 87, de 13 
de setembro de 1996.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Acrescente-se ao art. 13 da Lei Comple-

mentar nº 87, de 13 de setembro de 1996, o seguinte 
parágrafo:

“Art. 13. ......... ...................................... ..
§ 6º Nas operações relativas à energia 

elétrica, não compõe a base de cálculo de 
ICMS parcela do consumo, custeada pelos 
recursos, destinada à modicidade tarifária dos 
consumidores finais, integrantes da Subclas-
se Residencial Baixa Renda, de que trata o 
art. 5º da Lei nº 10.604, de 17 de dezembro 
de 2002”. (NR)

Art. 2º Esta lei complementar entra em vigor na 
data de sua publicação e produz efeitos a partir de 1º 
de janeiro do ano subseqüente.

Sala da Comissão, 13 de agosto de 2008. – De-
putado Colbert Martins, Relator.

O SR. JÚLIO DELGADO (Bloco/PSB-MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nas 
votações anteriores, votei de acordo com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Fez 
muito bem.

O SR. TARCÍSIO ZIMMERMANN (PT-RS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não 
seria possível os partidos irem encaminhando a po-
sição?

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Sem 
a cópia seria uma imprudência fazê-lo. Nós vamos 
correr.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM-BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, há 
um consenso, podemos começar a votação. O texto 
foi lido. Trata-se apenas de um dispositivo de um arti-
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go. Não ficou dúvida nenhuma. É basicamente o texto 
original. É basicamente o texto do Relator, portanto, 
não há grandes mudanças. É apenas uma questão 
de redação.

O SR. BRUNO ARAÚJO (PSDB-PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSDB não 
tem nenhuma objeção. Podemos seguir.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – So-
licitamos apenas ao Relator que venha à Mesa, para 
que possamos ler o documento.

O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o texto já 
está no plenário. Podemos começar.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Vou 
ler o § 6º: 

“Nas operações relativas à energia elé-
trica, não compõe a base de cálculo de ICMS 
parcela do consumo, custeada pelos recur-
sos, destinada à modicidade tarifária dos 
consumidores finais integrantes da Subclas-
se Residencial Baixa Renda, de que trata o 
art. 5º da Lei nº 10.604, de 17 de dezembro 
de 2002”. 

É esse o texto acordado, correto?
O SR. COLBERT MARTINS – Exatamente, Sr. 

Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Vo-

tação nominal.
Em votação o substitutivo oferecido pelo Relator 

da Comissão de Finanças e Tributação ao Projeto de 
Lei Complementar nº 182-A, de 2004.

 
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI 

COMPLEMENTAR Nº 182, DE 2004

Altera a legislação do Imposto Sobre 
Operações Relativas à Circulação de Mer-
cadorias e Sobre Prestações de Serviços 
de Transporte Interestadual, Intermunicipal 
e de Comunicação, acrescentando parágra-
fo ao art. 13 da Lei Complementar nº 87, de 
13 de setembro de 1996.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Acrescente-se ao art. 13 da Lei Comple-

mentar nº 87, de 13 de setembro de 1996, o seguinte 
parágrafo:

“Art. 13. .............................................  ...
 ........................................................... ... 
§ 6º Nas operações relativas à energia 

elétrica, não compõem a base de cálculo de 
ICMS parcela do consume, custeada pelos 
recursos, destinada à modicidade tarifária dos 

consumidores finais, integrantes da Subclas-
se Residencial Baixa Renda, de que trata o 
art. 5º da Lei nº 10.604, de 17 de dezembro 
de 2002.”(NR)

Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor na 
data de sua publicação e produz efeitos a partir de 1º 
de janeiro do ano subseqüente.

Sala da Comissão, 13 de agosto de 2008. – De-
putado Colbert Martins, Relator.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Sr. Presi-
dente.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Pois 
não.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM-BA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, peço vênia a S.Exa. o Relator, porque não 
consigo identificar o art. 5º da lei. Portanto, peço a 
V.Exa. tempo para verificar se se trata exatamente 
do art. 5º da lei.

O SR. SÉRGIO BARRADAS CARNEIRO (PT-BA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
pode pôr no painel o voto “sim” do PT e dos demais 
partidos.

O SR. COLBERT MARTINS – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB-BA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
há uma referência a um art. 5º que nós não estamos 
conseguindo identificar exatamente na lei. Quero fa-
zer a supressão à referência ao art. 5º e manter a re-
ferência à Lei nº 10.438. A referência fica genérica à 
Lei nº 10.438.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Fi-
caria assim: “...destinada à modicidade tarifária dos 
consumidores finais integrantes da Subclasse Resi-
dencial Baixa Renda de que trata a Lei nº 10.604, de 
17 de dezembro de 2002”. Essa é a proposta?

O SR. COLBERT MARTINS – É a proposta, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Re-
tira-se o art. 5º. 

Pergunto ao Deputado José Carlos Aleluia se 
concorda com esse teor. 

Vou ler novamente o texto: 

“§ 6º Nas operações relativas à ener-
gia elétrica, não compõe a base de cálculo 
do ICMS parcela do consumo, custeada 
pelos recursos, destinada à modicidade ta-
rifária dos consumidores finais integrantes 
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da Subclasse Residencial Baixa Renda, de 
que trata a Lei nº 10.604, de 17 de dezem-
bro de 2002”. 

É o texto.

“Art. 2º Esta lei complementar entra em 
vigor na data de sua publicação e produz efei-
tos a partir de 1º de janeiro do ano subse-
qüente.”

Consulto o Plenário sobre se há consenso. (Pau-
sa.)

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Pror-
rogo a sessão por 1 hora.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Pas-
sa-se à votação. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – A 
Presidência 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. IVAN VALENTE – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem para orientar pelo PSOL.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O PSOL vota “sim”, Sr. 
Presidente.

O SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB-BA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PMDB vota 
“sim”, Sr. Presidente.

O SR. BENEDITO DE LIRA (PP-AL. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – O PP vota “sim”, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Como 
vota o PSDB?

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – O PSDB vota “sim”, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Como 
vota o Democratas? (Pausa.)

PP? (Pausa.) 
E o PR? 
A SRA. GORETE PEREIRA (PR-CE. Pela or-

dem. Sem revisão da oradora.) – O PR vota “sim”, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Como 
vota o PTB? 

O SR. FRANK AGUIAR (PTB-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – O PTB vota ”sim”.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – 
PPS?

O SR. ARNALDO JARDIM (PPS-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – O PPS vota “sim” e parabe-
niza o Deputado José Carlos Aleluia pela iniciativa.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Como 
vota o PT? (Pausa.)

PMDB? (Pausa.)
O SR. LUIZ CARLOS BUSATO (PTB-RS. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
Bloco encaminha o voto “sim”. 

O SR. EDUARDO AMORIM (PSC-SE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – O PSC vota “sim”, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Como 
vota o PV? (Pausa.)

O Bloco Parlamentar PSB/PDT/PCdoB/PMN/PRB 
já orientou? (Pausa.)

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT-RO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – PT, “sim”.

O SR. ROBERTO SANTIAGO (PV-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – PV, “sim”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Vamos 
chamar os inscritos para discussão da matéria.

O SR. TARCÍSIO ZIMMERMANN (PT-RS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço 
a V.Exa. que convoque todos os Srs. Parlamentares a 
virem rapidamente ao plenário.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – 
Acatamos a sugestão de V.Exa. E chamamos a 
atenção dos Parlamentares que se encontram em 
outras dependências da Casa porque estamos em 
processo de votação. É a última votação nominal 
da tarde de hoje, mas ainda votaremos outras ma-
térias de consenso.

O SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB-BA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
pedimos a V.Exa. que na orientação de voto o PMDB 
seja incluído como voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – O 
PMDB vota “sim”.

O SR. CLAUDIO CAJADO – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. CLAUDIO CAJADO (DEM-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votaria com 
o partido na votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Para 
falar contrariamente à matéria, concedo a palavra ao 
ilustre Deputado Luiz Carlos Hauly. (Pausa.) S.Exa. 
abre generosamente mão de sua inscrição.

O SR. EMANUEL FERNANDES – Sr. Presidente, 
aconteceu um fato inédito nesta Casa: o Deputado Luiz 
Carlos ter renunciado a encaminhar a matéria.
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O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Para 
falar a favor, concedo a palavra ao primeiro inscrito, o 
ilustre Deputado José Carlos Aleluia. (Pausa.)

Também está abrindo mão de sua inscrição.
Com a palavra o ilustre Deputado Rodrigo Rol-

lemberg. (Pausa.)
Ilustre Deputado Gerson Peres. (Pausa.)
Deputado Eduardo Valverde. (Pausa.)
O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado 
Valverde, quero rapidamente convocar os Deputados 
do PT a virem ao plenário votar. É muito importante 
votar “sim” a essa matéria. 

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT-RO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
dificilmente elogio Deputado do DEM, mas quero 
cumprimentar o Deputado José Carlos Aleluia pela 
iniciativa e pela sensibilidade de buscar reduzir o 
custo da tarifa de energia elétrica para a população 
de baixa renda.

Acho que há uma mudança de conduta por ver 
a sociedade mais empobrecida não como objeto, mas 
como sujeito de direito que precisa ter uma atenção 
diferenciada por parte do Estado. Não uma atenção 
assistencialista, pois isso não liberta, mas uma aten-
ção que permita o progresso, permita a superação das 
condições de precariedade.

Então, sempre foi uma demanda do setor po-
pular permitir que o acesso aos serviços públicos, à 
telefonia, à energia elétrica fossem universalizados. 
E para que essa universalização obtenha sucesso, o 
custo disso tem que ser baixo. Não adianta ofertar o 
serviço se é alto. 

Lembro aqui o caso de nossos celulares. Como 
a tarifa é elevada, há até mesmo uma brincadeira que 
se faz: celular pai de santo, pois só recebe e é alta a 
tarifa de quem liga.

No caso da energia elétrica ainda é mais sinto-
mático, porque energia é conforto, é a pessoa poder 
ver a novela em sua casa, ter geladeira, iluminação. 
Se é alto esse custo, obviamente irá afastar do con-
sumo ou reduzir o consumo segmentos da população 
de baixa renda.

Então o primeiro passo é reduzir os impostos. 
Depois vamos começar a discutir a tarifa social de 
energia elétrica. Começamos com os impostos, de-
pois reduzimos o ICMS, principal carga tributária so-
bre a energia.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Eu 
gostaria de fazer uma proposta ao Plenário em rela-
ção a procedimentos. 

Pergunto aos Srs. Líderes se podemos levar a 
sessão até as 19h30min, quando, então, nós a encer-

raríamos e convocaríamos uma sessão imediatamente 
depois para votar as matérias de consenso que foram 
acordadas na manhã de hoje e se poderíamos trans-
ferir o painel.

Ainda temos de votar a Lei do Turismo, a Lei Kan-
dir e as matérias sobre adoção e cooperativas. Como 
são matérias de consenso, poderíamos fazê-lo na ses-
são que convocaríamos para depois das 19h30min.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, como 
se trata de votações simbólicas, acredito que podere-
mos concluí-las antes das 19h30min. Não será neces-
sária uma sessão extraordinária.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Temos 
muitos projetos. A consulta é a seguinte: se for neces-
sária a convocação de uma nova sessão extraordinária, 
pergunto se o Plenário e os Srs. Líderes concordam 
com a transferência do painel para assegurar o quo-
rum necessário à votação.

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
agradeço a V.Exa. a consideração, porque costu-
ramos um amplo acordo que envolveu posições de 
todas as bancadas, e, de fato, há alguns projetos 
que não podemos deixar de votar hoje, como esses 
que V.Exa. citou e talvez mais algum ainda, con-
forme dialogaremos com V.Exa. A votação é toda 
por acordo, agora. O primeiro projeto será o que 
determina o repasse de 3 bilhões e 250 milhões de 
reais, se não me engano, a título de ressarcimento 
da Lei Kandir.

O SR. VICENTINHO (PT-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, aproveito a opor-
tunidade para convocar os Deputados da bancada do 
Partido dos Trabalhadores, já que existe essa intenção 
de resolvermos esta votação e outras mais por acor-
do, para que todos venham votar o mais rapidamente 
possível. Estamos com um quorum de 242 Parlamen-
tares. Assim, concluiremos esse trabalho, brilhante, 
produtivo, e a Câmara vai comprovar que, mesmo no 
período eleitoral, a produção será extraordinária, Sr. 
Presidente.

O SR. RICARDO BARROS – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. RICARDO BARROS (PP-PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria 
de convocar os Srs. Deputados a virem a plenário. 
Estamos em votação nominal. Temos mais uma ses-
são ainda para votar novos projetos acordados entre 
as bancadas, não só entre os Líderes, mas entre as 
bancadas, porque afinal de contas todos os Líderes 
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submetem às suas bancadas os projetos. Então, há 
um pleno entendimento para que possamos avançar 
nessas matérias. 

Já votamos matérias importantes hoje. A PEC da 
Juventude, em especial, matéria muito importante, as 
leis para o cooperativismo, a grande força de união da 
sociedade. A união faz a força. É um ditado popular. 
O cooperativismo é a união de muitos, especialmen-
te dos pequenos, para superar problemas. Então, Sr. 
Presidente, convoco os Srs. Parlamentares para que 
venham ao plenário. Estamos quase alcançando o qu-
orum para continuar a votação.

O SR. TADEU FILIPPELLI (Bloco/PMDB-DF. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
fazer um apelo a todos os Deputados do PMDB que 
se encontram em seus gabinetes para que se dirijam 
ao plenário, em virtude de importante matéria em 
votação nominal que neste momento se desenvolve. 
Quero fazer esse apelo.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – A Pre-
sidência convoca todos os Parlamentares que ainda 
não votaram para que venham ao plenário. Estamos 
em processo de votação nominal. É a última votação 
nominal.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Pró-
xima oradora inscrita para uma breve comunicação, 
ilustre Deputada Íris de Araújo. (Pausa.)

O SR. RICARDO BARROS – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. RICARDO BARROS (PP-PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o 
Governo.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presi-
dente...

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Pois 
não.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, todos 
os partidos indicaram “sim”. Na realidade, o quorum 
já é suficiente para que possamos aferir o resultado e 
aprovar essa matéria, que vai beneficiar milhares de 
consumidores de energia.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Vamos 
encerrar a votação daqui a pouco. 

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
peço a V.Exa. que aguarde só mais 5 minutos, pois 
alguns Deputados ainda se dirigem dos gabinetes 
ao plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – O 
próximo orador inscrito é o ilustre Deputado Arnaldo 
Faria de Sá.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, é lógico que a votação do item an-
terior relativamente às alterações da Lei Geral das 
Micro e Pequenas Empresas foi importante. Mas nós 
lamentamos que não tenha havido a possibilidade de, 
nesse esforço concentrado, incluirmos uma matéria, 
já votada pelo Senado e pela Comissão Especial, o 
projeto que permite a recuperação das perdas acu-
muladas dos aposentados e pensionistas, anseio de 
todos eles. Esse projeto tem que ser votado em plená-
rio para que possam, os aposentados e pensionistas, 
verem atendido seu grande anseio, sua reivindicação, 
a recuperação de suas perdas. 

Esse projeto, como já disse, não provoca nenhum 
rombo, até porque, na verdade, se aprovado, a partir 
de então, tende a possibilitar essa recuperação sem 
produzir efeitos retroativos. 

Portanto, sem dúvida nenhuma, o grande avan-
ço que todos os aposentados e pensionistas esperam 
que esta Casa possa dar a todos eles é a recuperação 
dos seus benefícios. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, na 
próxima reunião de Líderes, vamos insistir no sentido 
de que esse projeto seja trazido ao plenário, porque, 
sem dúvida nenhuma, é o grande sonho de todos eles, 
a recuperação de suas perdas, que, em alguns casos, 
chegam a 70%, 80%. Ainda bem que existe Juizado 
Especial previdenciário e que várias sentenças têm sido 
favoráveis aos aposentados, muitas delas concedendo 
a segunda revisão. Se o Judiciário dá essa sentença 
é porque eles têm direito. 

É lamentável que aquilo que se dê ao aposentado 
seja apenas a ilusão de um crédito consignado, como 
se isso fosse uma grande conquista. Não é conquis-
ta nenhuma, porque no mês imediato o seu benefício 
acaba sendo reduzido, já que é descontada na boca 
do caixa aquela importância.

Em nome de aposentados e pensionistas, es-
pero que esta Casa assuma a sua responsabilidade 
e encontre uma saída, uma alternativa o mais rápido 
possível, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Pró-
ximo orador inscrito, ilustre Deputado Átila Lins. (Pau-
sa.)

Deputado Waldir Maranhão. (Pausa.)
O SR. ANÍBAL GOMES – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ANÍBAL GOMES (Bloco/PMDB-CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nas vo-
tações anteriores, votei com a orientação do partido.

O SR. GIVALDO CARIMBÃO (Bloco/PSB-AL. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
na votação anterior, votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Com 
a palavra o Deputado Mauro Benevides. (Pausa.)

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Sr. Presi-
dente...

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Pois 
não.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – V.Exa. pode 
encerrar. Já há número para encerrar. Depois, V.Exa. 
me daria a palavra. Se quiser me dar a palavra logo, 
posso falar.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Pode 
falar.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM-BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, que-
ro fazer um registro: no Brasil, existem 14 milhões de 
famílias que se beneficiam com o Programa Baixa 
Renda.

O programa foi estabelecido em 2002 e oferece 
hoje a inclusão automática dos consumidores – muitos 
estão nos ouvindo no interior do Brasil – que têm em 
casa apenas uma televisão pequena, 1 ou 2 pontos 
de luz e, por isso, consomem menos de 80 quilowatts/
hora por mês.

Esses consumidores hoje têm redução na tarifa 
de energia elétrica, no pagamento mensal, de apro-
ximadamente 50%, 55%. Gente que pagaria 25 reais 
vai pagar algo em torno de 12 reais.

Já isso não foi mudado agora. O que estamos 
mudando? Alguns Estados cobram ICMS sobre a 
parte subsidiada, o que é inconstitucional, porque é 
contra a capacidade contributiva. Se o cidadão não 
tem capacidade econômica de pagar pelo consumo 
inteiro, por que ele vai pagar pelo imposto inteiro? 
Então, esse é um projeto que traz uma distribuição 
na base.

Eu acredito que existem outros projetos para al-
terar o Programa Baixa Renda. Inclusive, hoje – e é 
bom que quem está nos ouvindo saiba –, as pessoas 
que consomem entre 80 quilowatts/hora por mês e 
220 quilowatts/hora por mês e estão incluídas no Pro-
grama Bolsa-Família têm que se cadastrar e também 
serem incluídas no Programa Baixa Renda. Como isso 
não tem sido divulgado, muitas pessoas não buscam 
se cadastrar. 

Portanto, este é o momento de comunicar ao ci-
dadão que ele pode, se ele é beneficiário do Programa 
Bolsa-Família, ter uma redução de despesas mensal 
no custeio da família.

Estou muito grato a todos os Líderes, de todos os 
partidos, por terem apoiado o projeto, que é singelo, 
tem impacto muito pequeno nas finanças dos Estados 
– que, em sua maioria, já não cobram esse imposto –, 
mas tem representação social muito profunda.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. ZÉ GERARDO – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. ZÉ GERARDO (Bloco/PMDB-CE. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei de acordo com o PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Vou 
encerrar a votação. Alguém em plenário ainda não 
votou? (Pausa.)

Está encerrada a votação.
O SR. LEONARDO MONTEIRO – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. LEONARDO MONTEIRO (PT-MG. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nas 
votações anteriores, votei com o meu partido, o Parti-
do dos Trabalhadores.

O SR. JULIÃO AMIN (Bloco/PDT-MA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na vo-
tação anterior, votei de acordo com a recomendação 
do meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Vou 
proclamar o resultado da votação: 
VOTARAM: 
SIM: 316 Parlamentares. 
ABSTENÇÃO: 3 Parlamentares
TOTAL: 319.

O SUBSTITUTIVO FOI APROVADO (SUBSTITU-
TIVO OFERECIDO PELO RELATOR DA COMISSÃO 
DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO, COM AS ALTERA-
ÇÕES POR ELE PROPOSTAS.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PLP Nº 182/2004 – SUBSTITUTIVO DA 
CFT – Nominal Eletrônica 
Início da votação: 13/8/2008 18:33
Encerramento da votação: 13/8/2008 18:48
Presidiram a Votação:
Narcio Rodrigues 
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CENIN – Coordenação do Sistema Eletrônico 
de Votação

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Fica 
prejudicado o requerimento de destaque no seguinte 
teor:

“Senhor Presidente, 
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos 

do art. 161, IV e § 2º do Regimento Interno, destaque 
para votação em separado do PLP 182-A/04 (Prefe-
rência).

Sala das Sessões, 13 de agosto de 2008. – José 
Carlos Aleluia, Vice-Líder do DEM.”

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Infor-
mo ao Plenário que quem votou nesta votação está 
justificado nas anteriores.

O SR. WILLIAM WOO – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. WILLIAM WOO (PSDB-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei de acordo com a recomendação do 
meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Há 
sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO  
DE LEI COMPLEMENTAR Nº 182-B DE 2004

Altera a legislação do Imposto sobre 
Operações Relativas à Circulação de Mer-
cadorias e sobre Prestações de Serviços de 
Transportes Interestadual, Intermunicipal e 
de Comunicação – ICMS, acrescentando § 
6º ao art. 13 da Lei Complementar nº 87, de 
13 de setembro de 1996.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 13 da Lei Complementar nº 87, de 

13 de setembro de 1996, passa a vigorar acrescido 
do seguinte § 6º:

“Art. 13. 
§ 6º Nas operações relativas à energia 

elétrica, não compõe a base de cálculo do 
ICMS parcela do consumo, custeada pelos 
recursos, destinada à modicidade tarifária dos 
consumidores finais integrantes da Subclasse 
Residencial Baixa Renda, de que trata a Lei nº 
10.604, de 17 de dezembro de 2002.”(NR)

Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor na 
data de sua publicação e produz efeitos a partir de 1º 
de janeiro do ano subseqüente.

Sala das Sessões, 13 de agosto de 2008. – 
Deputado Bruno Araújo, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Os 
Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

APROVADA.
A matéria vai ao Senado Federal.
O SR. PEDRO FERNANDES – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. PEDRO FERNANDES (PTB-MA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei de acordo com PTB.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM-BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, acho 
que toda a Casa pede a V.Exa. que transmita ao Pre-
sidente Arlindo Chinaglia nossa alegria. Sabemos que 
a ausência de S.Exa. tem um motivo familiar muito no-
bre. S.Exa. nos comunicou que não estaria presidindo 
a sessão, brilhantemente presidida por V.Exa., porque 
iria ter o prazer de pai, que é insuperável, de ver seu 
filho defender tese de doutorado.

Portanto, toda a Casa manda um abraço ao Pre-
sidente Arlindo Chinaglia e família.

O SR. FLÁVIO BEZERRA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. FLÁVIO BEZERRA (Bloco/PMDB-CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei de acordo com a recomenda-
ção do meu partido.

O SR. JOSÉ CHAVES (PTB-PE. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei, registrei, mas 
o painel não marcou. Acompanhei o partido.

O SR. MARCO MAIA (PT-RS. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação an-
terior, votei de acordo com a recomendação do meu 
partido.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Vamos 
votar 2 requerimentos de urgência com relação a ma-
térias que integram o acordo feito pela manhã. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Sobre 
a mesa requerimento de urgência no seguinte teor: 

“Sr. Presidente, requeremos, nos termos 
do artigo 155 do Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados, urgência para apreciação do 
Projeto de Lei nº 706, de 2007, que ‘Altera o 
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caput do art. 65 da Lei nº 9.605, de 12 de fe-
vereiro de 1998, dispõe sobre a proibição de 
comercialização de tintas spray para menores 
de 18 anos e dá outras providências.

Sala das Sessões, 13 de agosto de  2008. 
– Magela, PT/DF; Zenaldo Coutinho, Líder 
da Minoria; Darcísio Perondi, Vice-Líder do 
Bloco PMDB,PTC; Maurício Rands, Líder 
do PT; Rodrigo Rollemberg, Vice-Líder do 
Bloco PSB,PDT,PCdoB,PMN,PRB; Duarte 
Nogueira, Vice-Líder do PSDB; José Carlos 
Aleluia, Vice-Líder do DEM; Jovair Arantes, 
Líder do PTB; Roberto Santiago, Vice-Lí-
der do PV; Miguel Martini, Representante do 
PHS; Vieira da Cunha, Vice-Líder do Bloco 
PSB,PDT,PCdoB,PMN,PRB.”

Este requerimento é de autoria do Deputado Ma-
gela e assinado pelos Líderes da Casa. 

O SR. ERNANDES AMORIM (PTB-RO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com meu partido, o PTB. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Vamos 
colocar em votação simbolicamente. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Em 
votação. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Os 
Srs. Deputados que aprovam o requerimento perma-
neçam como se encontram. (Pausa.)

APROVADO. 
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Sobre 

a mesa requerimento no seguinte teor:

“Exmo. Sr. Presidente da Câmara dos De-
putados, requeremos, nos termos regimentais, 
urgência urgentíssima (art. 155) para aprecia-
ção do PL 2.419/07, apensado ao PL 4.065/93 
(Item 10 da pauta).

Sala das Sessões, agosto de 2008. – Ta-
deu Filippelli, Vice-Líder do Bloco PMDB,PTC; 
José Carlos Aleluia, Vice-Líder do DEM; Bru-
no Araújo, Vice-Líder do PSDB; Davanir Ri-
beiro, Vice-Líder do PT; Arnaldo Jardim, Lí-
der em exercíco do PPS; Nelson Marquezelli, 
Vice-Líder do PTB.” 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Em 
votação. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Os 
Srs. Deputados que aprovam o requerimento perma-
neçam como se encontram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – 

PROJETO DE LEI Nº 3.721-A, DE 2008  
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Lei nº 3.721, de 2008, que dispõe so-
bre a prestação de auxílio financeiro pela 
União aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios, no exercício de 2008, com 
o objetivo de fomentar as exportações do 
País. Pendente de Parecer das Comissões: 
de Desenvolvimento, Econômico, Indústria 
e Comércio; de Finanças e Tributação; e de 
Constituição e Justiça e de Cidadania.

O SR. EDSON DUARTE – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. EDSON DUARTE (PV-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com 
o meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Con-
cedo a palavra, para oferecer parecer ao projeto, pela 
Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria 
e Comércio, ao ilustre Deputado Miguel Corrêa. (Pau-
sa.)

Concedo a palavra ao ilustre Deputado Tarcísio 
Zimmermann para produzir esse parecer.

O SR. TARCÍSIO ZIMMERMANN (PT-RS. Para 
emitir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, é um projeto de lei de amplo acordo na Casa e 
de amplo benefício para os nossos Estados. Por isso 
a nossa manifestação é pela aprovação, nos termos 
propostos pelo Executivo.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Con-
cedo a palavra, para oferecer parecer ao projeto, pela 
Comissão de Finanças e Tributação, ao ilustre Depu-
tado Arnaldo Madeira.

O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB-SP. Para 
emitir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, Sras. e Srs. Parlamentares, o projeto de lei ora em 
discussão autoriza a União a entregar aos Municípios 
o montante de 3,25 bilhões de reais para fomentar as 
exportações do País.

A proposta original do Governo é que, a partir da 
sanção da lei, o saldo – 3,25 bilhões de reais – seja di-
vidido em parcelas mensais iguais até o final do ano.

O projeto está de acordo com a Lei Orçamentária, 
observa as normas do Plano Plurianual. Portanto, está 
adequado financeiramente, não havendo obstáculo a 
que seja aprovado.

Foram apresentadas ao projeto 3 emendas. A 
primeira delas, do Deputado Alexandre Santos, pro-
põe que o pagamento seja feito da seguinte forma: a 
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primeira parcela será relativa aos meses atrasados 
até a sanção da lei.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Que-
remos fazer o seguinte alerta ao Relator: as emendas 
podem ser relatadas posteriormente.

O SR. ARNALDO MADEIRA – Então, dou pela 
adequação orçamentária e financeira e depois vere-
mos as emendas.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – A 
consulta da Presidência é se V.Exa. aprova o projeto 
no mérito.

O SR. ARNALDO MADEIRA – Sim, aprovo no 
mérito. Ele tem adequação orçamentária e financeira 
e, no mérito, a aprovação da Comissão de Finanças 
e Tributação.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Con-
cedo a palavra, para oferecer parecer ao projeto, pela 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
ao ilustre Deputado Magela.

O SR. MAGELA (PT-DF. Para emitir parecer. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, sob o ponto de 
vista constitucional e regimental e de acordo com a 
técnica legislativa, opinamos pela aprovação do pro-
jeto de lei em debate.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Pas-
samos à discussão da matéria.

O primeiro orador para falar contrariamente é o 
ilustre Deputado Luiz Carlos Hauly (Pausa.) Ausente 
no plenário.

Para falar a favor, concedo a palavra ao ilustre 
Deputado Tarcísio Zimmermann.

O SR. TARCÍSIO ZIMMERMANN – Sr. Presiden-
te, abro mão.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Abre 
mão da sua inscrição.

O próximo orador inscrito é o ilustre Deputado 
Rodrigo Rollemberg.(Pausa.) Ausente do plenário.

O próximo orador inscrito, para discutir a favor, 
é o ilustre Deputado Gerson Peres. (Pausa.) Também 
ausente no plenário.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – NÃO 
HAVENDO MAIS ORADORES INSCRITOS, DECLA-
RO ENCERRADA A DISCUSSÃO.

Passa-se à votação da matéria.
O SR. GIOVANNI QUEIROZ – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. GIOVANNI QUEIROZ (Bloco/PDT-PA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei de acordo com a orientação 
do partido.

A SRA. MANUELA D’ÁVILA (Bloco/PCdoB-RS. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
na votação anterior, votei de acordo com a orientação 
do partido.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – O 
projeto foi emendado.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Há 
sobre a Mesa as seguintes

EMENDAS DE PLENÁRIO

EMENDA Nº 01

Dê-se ao § 1º do art. 1º a seguinte re-
dação:

§ 1º O montante referido no caput será 
entregue aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios, nas condições a seguir es-
tabelecidas:

I – o valor de R$ 1.950.000.000,00 (um 
bilhão e novecentos e cinqüenta milhões de 
reais) será entregue mensalmente à razão de 
um doze avos a cada mês, respeitando as se-
guintes disposições:

no quinto dia útil após a publicação desta 
Lei, a União entregará aos Estados , ao Distrito 
Federal e aos Municípios, em parcela única, o 
montante referente aos meses de janeiro até 
o mês de publicação desta Lei:

o saldo remanescente deverá ser en-
tregue, até décimo dia útil de cada mês, em 
parecelas mensais e iguais nos meses se-
guintes à publicação desta Lei e até o final 
deste exercício.

II – o valor de R$ 1.300.000.000,00 (um 
bilhão e trezentos milhões de reais) será entre-
gue pela União a cada Estado, ao Distrito Fe-
deral e a cada Município, em parcela única, no 
quinto dia útil após a publicação desta Lei.

Justificação

O valor a ser entregue pela União aos Estados 
e Municípios é devido a partir de janeiro de 2008, 
não se justificando a sua entrega em parcelas iguais 
nos meses entre a publicação da Lei e o final do ano, 
conforme prevê o referido Projeto de Lei, quando os 
entes federados já estão arcando com seus débitos 
junto aos exportadores desde o início do ano. Com 
o atraso já existente, é justo que as parecelas devi-
das desde janeiro de 2008, referentes ao valor de R$ 
1.950.000.000,00, sejam transferidas logo após a pu-
blicação da Lei, devendo as parcelas vincendas serem 
desembolsadas nos meses seguintes. Quanto ao va-
lor de R$ 1.300.000.000,00, como se refere a valores 



37876 Quinta-feira 14 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2008

devidos, decorrentes do acréscimo de receita obtido 
em 2007, que deveria ter sido pago no início do ano, 
parece justo que seja repassado o valor integral aos 
Estados e Municípios, imediatamente após a publica-
ção da Lei, face ao tempo já decorrido.

Se a Lei for aprovada nos termos propostos pelo 
Poder Executivo Federal, os recursos serão desembol-
sados em duas ou três parcelas, no final do ano, face ao 
tempo previsto de 45 dias para a aprovação do Projeto 
pela Câmara dos Deputados e de 45 dias no Senado 
Federal, além do período de tempo necessário para 
a sanção presidencial da Lei, dificultando as ações a 
serem realizadas pelos estados e municípios, que já 
estão utilizando recursos próprios para liquidação dos 
créditos devidos aos exportadores.

Sala das Reuniões, de de 2008. – Alexandre 
Santos, Bloco PMDB, PTC/RJ; Rita Camara,Vice-
Líder do Bloco PMDB,PTC; Manoel Junior, Vice-Líder 
do Bloco, PSB,PDT,PCdoB, PMN,PRB.

EMENDA Nº 02

Inclua-se, onde couber, o seguinte art. ao texto 
do Projeto de Lei nº 3.721, de 2008:

Art. ... As vendas de bens e a prestação de servi-
ços para os visitantes estrangeiros, pagos em moeda 
externa de livre conversibilidade, serão equiparadas às 
exportações, fazendo jus a todos os incentivos fiscais 
ou creditícios concedidos às exportações.

§ 1º O tratamento previsto neste artigo 
aplica-se também às vendas de bens e pres-
tação de serviços, não caractarizados como 
transações com finalidade comercial, para os 
residentes e domiciliados nos demais parcei-
ros do Mercosul.

§ 2º Para todas as finalidades legais, o 
CONFAZ deverá computar a receita em moeda 
estrangeira derivada do turismo, na participa-
ção das exportações de cada Estado.

Justificação

O turismo é uma das atividades mais relevantes 
da economia nacional, em virtude de sua capacidade de 
geração de renda e de indução ao desenvolvimento.

Nem sempre, entretanto, se dá a devida impor-
tância à sua contribuição para a captação de divisas 
para o país. Assim sendo, é razoável dotar o setor dos 
mesmos incentivos tributários, administrativos e de fo-
mento que hoje beneficiam os exportadores de bens, 
em reconhecimento à importância da indústria turística 
para a geração de divisas, a fim de ampliar a captação 
de turistas estrangeiros para o Brasil.

Sala das Sessões. – Otávio Leite, PSDB,RJ; 
Ronaldo Caiado, Vice-Líder do DEM.

EMENDA Nº 03

Dê-se ao inciso II do § 1º do Art. 1º a 
seguinte redação:

“I – o valor de R$ 1.300.000.000,00 (um 
bilhão e trezentos milhões de reais) na se-
guinte forma:

em parcela única, correspondente a 1/12 
(um doze avos) multiplicado pelo número de 
meses deste exercício decorridos até a data 
de publicação desta Lei;

o restante, em parcelas iguais, tantas 
quantos forem os meses entre a data de publi-
cação desta Lei e o final deste exercício;”

Justificação

A emenda restabelece de imediato parte 
substancial do auxílio financeiro aos Estados, 
ao Distrito Federal e aos Municípios, com o 
objetivo de fomentar as exportações do País 
com mais celeridade. 

Sala das Sessõe. – Silvinho Peccioli, 
Vice-Líder do DEM; Bruno Araújo, Vice-Líder 
do PSDB.” 

EMENDA Nº 04

Dê-se ao inciso I do § 1º do Art. 1º a 
seguinte redação:

“I – o valor de R$ 1.950.000.000,00 (um 
bilhão e novecentos e cinqüenta milhões de 
reais) na seguinte forma:

em parcela única, correspondente a 1/12 
(um doze avos) multiplicado pelo número de 
meses deste exercício decorridos até a data 
de publicação desta Lei;

o restante, em parcelas iguais, tantas 
quantos forem os meses entre a data de publi-
cação desta Lei e o final deste exercício;”

Justificação

A emenda restabelece de imediato parte 
substancial do auxílio financeiro aos Estados, 
ao Distrito Federal e aos Municípios, com o 
objetivo de fomentar as exportações do País 
com mais celeridade.

Sala das Sessões. – Silvinho Peccioli, 
Vice-Líder do DEM; Bruno Araújo, Vice-Líder 
do PSDB.”

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Con-
cedo a palavra, para oferecer parecer às Emendas de 
Plenário, pela Comissão de Desenvolvimento Econô-
mico, Indústria e Comércio, ao ilustre Deputado Tarcí-
sio Zimmermann.
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O SR. TARCÍSIO ZIMMERMANN (PT-RS. Para 
emitir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, a emenda de plenário altera profundamente o 
projeto e não consta dos termos do acordo firmado 
nesta Casa. 

Votamos, portanto, pela rejeição da matéria. 
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Re-

jeitadas todas as emendas. É isso?
O SR. JOSÉ EDUARDO CARDOZO – Sr. Presi-

dente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. JOSÉ EDUARDO CARDOZO (PT-SP. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
na votação anterior, votei de acordo com a orientação 
do partido.

O SR. LEANDRO VILELA (Bloco/PMDB-GO. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
na votação anterior, votei de acordo com a orientação 
do partido.

O SR. JOÃO CAMPOS (PSDB-GO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação an-
terior, votei de acordo com a orientação do partido.

O SR. WOLNEY QUEIROZ (Bloco/PDT-PE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei de acordo com a orientação do 
Bloco PDT/PCdoB/PSB/PMN/PRB. 

O SR. FRANCISCO TENÓRIO (Bloco/PMN-AL. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
na votação anterior, votei de acordo com a orientação 
do partido.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Con-
cedo a palavra, para oferecer parecer às Emendas de 
Plenário, pela Comissão de Finanças e Tributação, ao 
Sr. Deputado Arnaldo Madeira.

O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB-SP. Para 
emitir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, são 4 as emendas em análise. Uma, a do Depu-
tado Alexandre Santos, e as duas do Deputado Silvi-
nho Peccioli, grosso modo, têm o mesmo escopo, ou 
seja, a idéia de que sejam pagos, a partir da sanção 
da lei, os recursos da Lei Kandir referentes aos me-
ses passados. Digamos que, se a lei for aprovada em 
setembro, serão pagos nove doze avos, e o restante 
será dividido em parcelas iguais nos meses seguintes. 
A outra emenda, a de nº 2, propõe incluir também o 
setor de turismo.

Sou pela inadequação orçamentária e financeira 
dessa emenda, por estar fora do escopo do tema em 
discussão, que é o estímulo às exportações de bens do 
País e à redistribuição de recursos para os Estados.

As outras emendas dependeriam obviamente de 
um acordo político. Não vejo elementos para decla-

rá-las inadequadas orçamentária e financeiramente, 
mas o acordo possível de construir com o Governo 
foi nos termos da votação do projeto original vindo do 
Governo.

Daí minha manifestação, no caso dessas outras 3 
emendas, é pela adequação orçamentária, mas contra 
o mérito, tendo em vista a falta de acordo político para 
conduzir a votação. Nossa recomendação, portanto, é 
pela rejeição das 4 emendas e pela aprovação do pro-
jeto original encaminhado pelo Governo.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Con-
cedo a palavra, para oferecer parecer às Emendas de 
Plenário, pela Comissão de Constituição e Justiça e 
de Cidadania, ao ilustre Deputado Magela.

O SR. MAGELA (PT-DF. Para emitir parecer. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, sob o ponto de 
vista constitucional e regimental não há nenhum óbice 
para que as emendas sejam acatadas. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Pas-
sa-se à votação da matéria. Primeiro vamos votar as 
emendas.

Em votação as Emendas de Plenário de nºs 1 a 
4, com parecer contrário, ressalvados os destaques. 
Aliás, não há destaque. 

EMENDA Nº 1

Dê-se ao § 1º do art. 1º a seguinte re-
dação:

§ 1º O montante referido no caput será 
entregue aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios, nas condições a seguir es-
tabelecidas:

I – o valor de R$ 1.950.000.000,00 (um 
bilhão e novecentos e cinqüenta milhões de 
reais) será entregue mensalmente à razão de 
um doze avos a cada mês, respeitando as se-
guintes disposições:

no quinto dia útil após a publicação desta 
Lei, a União entregará aos Estados , ao Distrito 
Federal e aos Municípios, em parcela única, o 
montante referente aos meses de janeiro até 
o mês de publicação desta Lei:

o saldo remanescente deverá ser en-
tregue, até décimo dia útil de cada mês, em 
parecelas mensais e iguais nos meses se-
guintes à publicação desta Lei e até o final 
deste exercício.

II – o valor de R$ 1.300.000.000,00 (um 
bilhão e trezentos milhões de reais) será entre-
gue pela União a cada Estado, ao Distrito Fe-
deral e a cada Município, em parcela única, no 
quinto dia útil após a publicação desta Lei.
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EMENDA Nº 2

Inclua-se, onde couber, o seguinte 
art. ao texto do Projeto de Lei nº 3.721, de 
2008:

Art. ... As vendas de bens e a prestação de servi-
ços para os visitantes estrangeiros, pagos em moeda 
externa de livre conversibilidade, serão equiparadas às 
exportações, fazendo jus a todos os incentivos fiscais 
ou creditícios concedidos às exportações.

§ 1º O tratamento previsto neste artigo 
aplica-se também às vendas de bens e pres-
tação de serviços, não caractarizados como 
transações com finalidade comercial, para os 
residentes e domiciliados nos demais parcei-
ros do Mercosul.

§ 2º Para todas as finalidades legais, o 
CONFAZ deverá computar a receita em moeda 
estrangeira derivada do turismo, na participa-
ção das exportações de cada Estado.

EMENDA Nº 3

Dê-se ao inciso II do § 1º do Art. 1º a 
seguinte redação:

“I – o valor de R$ 1.300.000.000,00 (um 
bilhão e trezentos milhões de reais) na se-
guinte forma:

em parcela única, correspondente a 1/12 
(um doze avos) multiplicado pelo número de 

meses deste exercício decorridos até a data 
de publicação desta Lei;

o restante, em parcelas iguais, tantas 
quantos forem os meses entre a data de publi-
cação desta Lei e o final deste exercício;”

EMENDA Nº 4

Dê-se ao inciso I do § 1º do Art. 1º a 
seguinte redação:

“I – o valor de R$ 1.950.000.000,00 (um 
bilhão e novecentos e cinqüenta milhões de 
reais) na seguinte forma:

em parcela única, correspondente a 1/12 
(um doze avos) multiplicado pelo número de 
meses deste exercício decorridos até a data 
de publicação desta Lei;

o restante, em parcelas iguais, tantas 
quantos forem os meses entre a data de publi-
cação desta Lei e o final deste exercício;”

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Os 
Srs. Deputados que forem pela aprovação permane-
çam como se encontram. (Pausa.)

REJEITADAS AS EMENDAS.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Em 

votação o Projeto de Lei nº 3.721, de 2008. 
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O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Os 
Srs. Deputados que forem pela aprovação permane-
çam como se encontram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Há 

sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte
Redação final do

PROJETO DE LEI Nº 3.721-A DE 2008

Dispõe sobre a prestação de auxílio 
financeiro pela União aos Estados, ao Dis-
trito Federal e aos Municípios, no exercício 
de 2008, com o objetivo de fomentar as ex-
portações do País.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A União entregará aos Estados, ao Dis-

trito Federal e aos Municípios o montante de R$ 

3.250.000.000,00 (três bilhões e duzentos e cinqüen-
ta milhões de reais), com o objetivo de fomentar as ex-
portações do País, de acordo com os critérios, prazos 
e condições previstos nesta Lei.

§ 1º O montante referido no caput deste 
artigo será entregue aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios, até o 10º (décimo) 
dia útil de cada mês, nas condições a seguir 
estabelecidas:

I – o valor de R$ 1.950.000.000,00 (um 
bilhão e novecentos e cinqüenta milhões de 
reais) em parcelas iguais, tantas quantos forem 
os meses entre a data de publicação desta Lei 
e o final deste exercício;

II – o valor de R$ 1.300.000.000,00 (um 
bilhão e trezentos milhões de reais) em par-
celas iguais, tantas quantos forem os meses 
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entre a data de publicação desta Lei e o final 
deste exercício.

§ 2º As entregas de recursos ocorrerão 
na forma fixada pela Secretaria do Tesouro 
Nacional do Ministério da Fazenda, observado 
o disposto no art. 6º desta Lei.

Art. 2º As parcelas pertencentes a cada Estado, 
incluídas as parcelas de seus Municípios, e ao Distrito 
Federal serão proporcionais aos coeficientes individuais 
de participação discriminados nos Anexos desta Lei.

§ 1º As parcelas de que trata o inciso I 
do § 1º do art. 1º desta Lei obedecerão aos 
coeficientes individuais de participação discri-
minados no Anexo I desta Lei.

§ 2º As parcelas de que trata o inciso II 
do § 1º do art. 1º desta Lei obedecerão aos 
coeficientes individuais de participação discri-
minados no Anexo II desta Lei.

Art. 3º Do montante dos recursos que cabe a 
cada Estado a União entregará diretamente ao próprio 
Estado 75% (setenta e cinco por cento), e aos seus 
Municípios, 25% (vinte e cinco por cento).

§ 1º O rateio entre os Municípios das 
parcelas de que trata o inciso I do § 1º do 
art. 1º desta Lei obedecerá aos coeficientes 
individuais de participação na distribuição da 
parcela do ICMS de seus respectivos Estados, 
aplicados no exercício de 2008.

§ 2º O rateio entre os Municípios das 
parcelas de que trata o inciso II do § 1º do 
art. 1º desta Lei obedecerá aos coeficientes 
individuais de participação na distribuição da 
parcela do ICMS de seus respectivos Estados, 
aplicados no exercício de 2007.

Art. 4º Para a entrega dos recursos à unidade fe-
derada, a ser realizada por uma das formas previstas 
no art. 5º desta Lei, serão obrigatoriamente deduzidos, 
até o montante total apurado no respectivo período, os 
valores das dívidas vencidas e não pagas da unidade 
federada, na seguinte ordem:

I – primeiro as contraídas perante a 
União, depois as contraídas com garantia da 
União, inclusive dívida externa; somente após, 
as contraídas perante entidades da adminis-
tração indireta federal;

II – primeiro as da administração direta, 
depois as da administração indireta da unida-
de federada.

Parágrafo único. Respeitada a ordem prevista 
nos incisos I e II do caput deste artigo, ato do Poder 
Executivo Federal poderá autorizar:

I – a quitação de parcelas vincendas, 
mediante acordo com o respectivo ente fe-
derado; e

II – quanto às dívidas com entidades da 
administração federal indireta, a suspensão 
temporária da dedução, quando não estiverem 
disponíveis, no prazo devido, as necessárias 
informações.

Art. 5º Os recursos a serem entregues mensal-
mente à unidade federada, equivalentes ao montante 
das dívidas apurado na forma do art. 4º desta Lei, serão 
satisfeitos pela União nas seguintes formas:

I – entrega de obrigações do Tesouro 
Nacional, de série especial, inalienáveis, com 
vencimento não inferior a 10 (dez) anos, re-
munerados por taxa igual ao custo médio das 
dívidas da respectiva unidade federada com o 
Tesouro Nacional, com poder liberatório para 
pagamento das referidas dívidas; ou

II – correspondente compensação.

Parágrafo único. Os recursos a serem entregues 
mensalmente à unidade federada equivalentes à dife-
rença positiva entre o valor total que lhe cabe e o va-
lor da dívida apurada nos termos do art. 4º desta Lei 
e liquidada na forma do inciso II do caput deste artigo 
serão satisfeitos por meio de crédito, em moeda cor-
rente, à conta bancária do beneficiário.

Art. 6º O Ministério da Fazenda definirá, em até 
30 (trinta) dias a contar da publicação desta Lei, as 
regras da prestação de informação pelos Estados e 
pelo Distrito Federal sobre a efetiva manutenção e 
aproveitamento de créditos pelos exportadores a que 
se refere a alínea a do inciso X do § 2º do art. 155 da 
Constituição Federal.

§ 1º O ente federado que não enviar as 
informações referidas no caput deste artigo 
ficará sujeito à suspensão do recebimento do 
auxílio de que trata esta Lei.

§ 2º Regularizado o envio das informa-
ções de que trata o caput deste artigo, os 
repasses serão retomados e os valores reti-
dos serão entregues no mês imediatamente 
posterior.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Sala das Sessões, 13 de agosto de 2008. – De-
putado Magela, Relator.



Agosto de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 14 37881 



37882 Quinta-feira 14 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2008

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Os 
Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

APROVADA.
A matéria vai ao Senado Federal.
O SR. TARCÍSIO ZIMMERMANN – Sr. Presiden-

te, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. TARCÍSIO ZIMMERMANN (PT-RS. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pelo 
acordo firmado aqui no plenário, agora seria a vota-
ção do Projeto de Lei nº 4.622/04, que regulamenta 
as cooperativas de trabalho.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – De-
putado, aqui nós obedecemos ao Plenário. Nós está-
vamos em dúvida se era o projeto de lei do turismo ou 
esse a que V.Exa. se refere. 

O SR. TARCÍSIO ZIMMERMANN – Não, é o Pro-
jeto de Lei nº 4.622/04.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Pro-
jeto de Lei nº 4.622, de 2004.

O SR. JOSÉ PAULO TÓFFANO (PV-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Item 13. 

PROJETO DE LEI Nº 4.622-B, DE 2004 
(Do Sr. Pompeo de Mattos)

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Lei nº 4.622-B, de 2004, que altera a 
Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, 
para a fixação do conceito da modalidade 
operacional das cooperativas de traba-
lho; tendo pareceres das Comissões: de 
Desenvolvimento Econômico, Indústria 
e Comércio, pela aprovação deste, das 
Emendas de Plenário ao Projeto de Lei nº 
7.009/06 nºs 6, 8, 27, 28, e aos Projetos de 
Lei 7.009/06 e 6.449/05, apensados, com 
substitutivo, pela rejeição das Emendas 
de Plenário ao Projeto de Lei nº 7.009/06 
nºs 1, 4, 5, 7, 11, 14, 17, 20, 21 a 24, 30, 31, 
33 a 36, 38, 39, e pela aprovação parcial 
das Emendas de Plenário ao Projeto de 
Lei nº 7.009/6 nºs 2, 3, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 
18, 19, 25, 26, 29, 32, 37, 40, 41 (Relator: 
Deputado Nelson Marquezelli); de Traba-
lho, de Administração e Serviço Público, 
pela rejeição deste, do Projeto de Lei nº 
6.265/05, apensado, do substitutivo ado-
tado pela Comissão de Desenvolvimento 
Econômico, Indústria e Comércio e das 

Emendas de Plenário ao Projeto de Lei nº 
7.009/06 de nºs 1, 2, 5 a 10, 13, 18, 20 a 22, 
24, 26, 27 e 29 a 41; pela aprovação dos 
Projetos de Lei nºs 7.009/06 e 6.449/05, 
apensados, das Emendas de Plenário ao 
Projeto de Lei nº 7.009/06 de nºs 11, 14, 
17, 23 e 28, e pela aprovação parcial das 
Emendas de Plenário ao Projeto de Lei 
nº 7.009/06 de nºs 3, 4, 12, 15, 16, 19 e 
25, com substitutivo (Relator: Deputado 
Tarcísio Zimmermann); e da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, 
pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa, com substitutivo, 
do Projeto de Lei nº 4.622/04, dos de nºs 
7.009/06, 6.449/05 e 6.265/05, apensados, 
das Emendas de Plenário de nºs 1, 2, 
com subemenda, 3, com subemenda, 4, 
com subemenda, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 25, 26, 27, 28, 
29, com subemenda, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 
com subemenda, 36, 37, 38, 39, 40 e 41, do 
Substitutivo da Comissão de Desenvol-
vimento Econômico, Indústria e Comér-
cio, com subemenda, do Substitutivo da 
Comissão de Trabalho, de Administração 
e Serviço Público, e pela injuridicidade 
das Emendas de Plenário de nºs 20, 21, 
22 e 24. Relator: Deputado Geraldo Pu-
dim. Tendo apensados os Projetos de Lei 
nºs 6.265/05, 6.449/05 e 7.009/06. 

O SR. JACKSON BARRETO (Bloco/PMDB-SE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
na votação anterior, votei com o meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Há 
oradores inscritos para discutir a matéria.

Para falar contra, o primeiro orador inscrito é o 
ilustre Deputado Adão Pretto. (Pausa.)

Deputado Luiz Carlos Hauly. (Pausa.)
O SR. JOSÉ MENTOR (PT-SP. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação ante-
rior, acompanhei o PT.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Com 
a palavra o Deputado Assis do Couto.

O SR. ASSIS DO COUTO (PT-PR. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, não estamos nos posicio-
nando – quero falar isso ao Relator – contra o projeto 
como um todo, mas há um artigo que me chamou a 
atenção, Relator Tarcísio Zimmermann, o art. 7º, que 
contraria alguns princípios. Conversei aqui com alguns 
mais entendidos na matéria constitucional e jurídica 
que me afirmaram a mesma coisa, o que confirmou, 
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enquanto princípio cooperativista, mais ainda a minha 
divergência sobre o art. 7º.

O que diz o caput: “A cooperativa de trabalho deve 
garantir aos sócios os seguintes direitos, além de ou-
tros aprovados em assembléia”. Entre esses direitos, 
garantir ao sócio o salário mínimo da categoria. Ou, 
então, se não tiver o salário mínimo da categoria, o 
piso nacional ao sócio da cooperativa. Se fosse para o 
funcionário da cooperativa, sim. Nós estamos tratando 
de uma outra relação de trabalho que não é a relação 
da CLT, é diferente. 

Eu imagino que, quando uma cooperativa fechar o 
balanço, não auferirá sobra suficiente para atender a este 
dispositivo legal, e o associado vai entra na Justiça do 
Trabalho, questionando o seu direito. A Justiça do Trabalho 
vai conceder o pedido, porque está na lei. A quem esse 
associado vai cobrar? A ele mesmo, porque ele é sócio 
do negócio, ele não é um funcionário da cooperativa.

Sr. Presidente, já houve acordo, votado nas Comis-
sões. Parece que há acordo, mas o Governo também não 
tinha acordo para colocar em votação hoje. O Governo 
não estava pedindo para votar hoje esse projeto, foi um 
acordo feito. Mas deixo aqui registrada uma divergência 
que, no campo jurídico, não há como contestar, além do 
que estamos ferindo um princípio do cooperativismo. Só 
no sistema UNICAFES, as cooperativas menores, dos 
mais pobres – Dos catadores de lixo, dos catadores de 
coco –, quando essa lei for aprovada, vão fechar em torno 
de 70 cooperativas, onde os cooperados estão, muitas 
vezes, complementando renda em outras atividades 
que não a atividade principal. Isso é muito importante. 
Eles ficarão mais marginalizados.

Por isso, deixo aqui o nosso registro de que se 
deveria analisar melhor este art. 7º e todos os seus in-
cisos e parágrafos, porque estamos passando a alterar 
a CLT, numa questão que não cabe, porque a relação 
de trabalho é outra, não é a mesma relação capital/
trabalho que se tem na relação clássica da CLT.

É essa a minha posição, Sr. Presidente. Muito 
obrigado. Certamente esta votação será simbólica. 
Não tenho mais o que fazer. Mas teremos ainda outros 
recursos a serem tratados.

O SR. TADEU FILIPPELLI – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Pois 
não, ilustre Deputado Tadeu Filippelli.

O SR. TADEU FILIPPELLI (Bloco/PMDB-DF. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, como 
estamos apreciando o Projeto de Lei nº 4.622, de 2004, 
eu gostaria de fazer um esclarecimento.

Em algum momento, foi solicitado que eu assu-
misse a relatoria dessa importante matéria, que trata 
do Programa Nacional de Fomento às Cooperativas de 

Trabalho, em substituição ao Deputado Tarcísio Zimmer-
mann. Apenas assumi a leitura do relatório. Esse substi-
tutivo é de autoria do Deputado Tarcísio Zimmermann.

Portanto, quero esclarecer esse fato e repor a 
autoria desse relatório e desse voto.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – A 
Mesa considera inexistente a emenda.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Que-
remos registrar a presença entre nós do Ministro da 
Previdência Social, José Pimentel, que foi determinante 
aqui na Casa para que chegássemos hoje à votação 
do Estatuto da Micro e Pequena Empresa, e agrade-
cer a atenção com que S.Exa. trata esta Casa, que lhe 
pertence também.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Ins-
critos para falar a favor.

Ilustre Deputado Vicentinho. (Pausa.)
O SR. TARCÍSIO ZIMMERMANN – Sr. Presiden-

te, como há acordo não poderíamos...
O SR. HENRIQUE FONTANA – Isso, Presidente, 

vamos seguir o acordo. Todos abrem mão. 
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Cada 

um tem que retirar a inscrição.
Deputado Luiz Sérgio. (Pausa.)
O SR. EDUARDO VALVERDE – Sr. Presidente, 

uma sugestão: inicia-se a votação e, na votação, faz-
se a...

O SR. HENRIQUE FONTANA – Não, não, não.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – De-

putado Tarcísio Zimmermann retira.
Deputado Ricardo Barros. (Pausa.)
Deputado Rodrigo Rollemberg. (Pausa.)
Deputado Eduardo Valverde. (Pausa.)
Deputado Assis do Couto. (Pausa.) Já falou.
Deputado Zonta. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Aler-

tamos o Plenário de que temos 2 substitutivos nesta 
matéria; aliás, 3: da Comissão de Trabalho, de Adminis-
tração e Serviço Público; da Comissão de Desenvolvi-
mento Econômico, Indústria e Comércio; da Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania. 

Vamos votar primeiro o substitutivo adotado pela 
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público...

O SR. TARCÍSIO ZIMMERMANN – Que é o ob-
jeto do acordo.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – ...que 
é o objeto do acordo, segundo a informação do Depu-
tado Tarcísio Zimmermann.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Em 
votação o substitutivo adotado pela Comissão de Tra-
balho, de Administração e Serviço Público.
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O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Aque-
les que forem pela aprovação permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

APROVADO.
Estão prejudicadas as demais proposições.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Há 

sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO  
DE LEI Nº 4.622-C DE 2004

Dispõe sobre a organização e o fun-
cionamento das Cooperativas de Trabalho; 
institui o Programa Nacional de Fomento às 
Cooperativas de Trabalho – PRONACOOP; 
e revoga o parágrafo único do art. 442 da 
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º 
de maio de 1943.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

CAPÍTULO I 
Das Cooperativas de Trabalho

Art. 1º A Cooperativa de Trabalho é regulada por 
esta Lei e, no que com ela não colidir, pelas Leis nºs 
5.764, de 16 de dezembro de 1971, e 10.406, de 10 
de janeiro de 2002.

Parágrafo único. Estão excluídas do âmbito des-
ta Lei: 

I – as cooperativas operadoras de planos priva-
dos de assistência à saúde na forma da legislação da 
saúde suplementar; 

II – as cooperativas que atuam no setor de trans-
porte regulamentado pelo poder público e que dete-
nham, por si ou por seus sócios, a qualquer título, os 
meios de trabalho; e

III – as cooperativas de profissionais liberais cujos 
sócios exerçam as atividades em seus próprios esta-
belecimentos.

Art. 2º Considera-se Cooperativa de Trabalho a 
sociedade constituída por trabalhadores para o exer-
cício de suas atividades laborativas ou profissionais 
com proveito comum, autonomia e autogestão para 
obterem melhor qualificação, renda, situação socioe-
conômica e condições gerais de trabalho.

§ 1º A autonomia de que trata o caput deste arti-
go deve ser exercida de forma coletiva e coordenada, 
mediante a fixação, em Assembléia Geral, das regras 
de funcionamento da cooperativa e da forma de exe-
cução dos trabalhos, nos termos desta Lei.

§ 2º Considera-se autogestão o processo demo-
crático no qual a Assembléia Geral define as diretrizes 
para o funcionamento e operações da cooperativa, e 
os sócios decidem sobre a forma de execução dos 
trabalhos, nos termos da lei.

Art. 3º A Cooperativa de Trabalho rege-se pelos 
seguintes princípios e valores:

I – adesão voluntária e livre;
II – gestão democrática;
III – participação econômica dos membros;
IV – autonomia e independência;
V – educação, formação e informação;
VI – intercooperação;
VII – interesse pela comunidade; 
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VIII – preservação dos direitos sociais, do valor 
social do trabalho e da livre iniciativa;

IX – não-precarização do trabalho;
X – respeito às decisões de assembléia, obser-

vado o disposto nesta Lei;
XI – participação na gestão em todos os níveis 

de decisão de acordo com o previsto em lei e no Es-
tatuto Social. 

Art. 4º A Cooperativa de Trabalho pode ser:

I – De produção, quando constituída por 
sócios que contribuem com trabalho para a 
produção em comum de bens, e a coope-
rativa detém, a qualquer título, os meios de 
produção; e

II – De serviço, quando constituída por 
sócios para a prestação de serviços especia-
lizados a terceiros, sem a presença dos pres-
supostos da relação de emprego.

Parágrafo único. Considera-se serviço especia-
lizado aquele previsto em estatuto social e executado 
por profissional que demonstre aptidão, habilidade e 
técnica na sua realização.

Art. 5º A Cooperativa de Trabalho não pode ser 
utilizada para intermediação de mão-de-obra subor-
dinada.

Parágrafo único. Uma vez cumpridos os termos 
desta Lei, não há vínculo empregatício entre a Coo-
perativa de Trabalho e seus sócios, nem entre estes e 
os contratantes de serviços daquela.

Art. 6º A Cooperativa de Trabalho poderá ser cons-
tituída com número mínimo de 7 (sete) sócios. 

Art. 7º A Cooperativa de Trabalho deve garantir 
aos sócios os seguintes direitos, além de outros que 
a Assembléia Geral venha a instituir:

I – retiradas não inferiores ao piso da 
categoria profissional e, na ausência deste, 
não inferiores ao salário mínimo, calculadas 
de forma proporcional às horas trabalhadas 
ou às atividades desenvolvidas;

II – Duração do trabalho normal não su-
perior a 8 (oito) horas diárias e 44 (quarenta e 
quatro) horas semanais, exceto quando a ativi-
dade, por sua natureza, demandar a prestação 
de trabalho por meio de plantões ou escalas, 
facultada a compensação de horários;

III – repouso semanal remunerado, pre-
ferencialmente aos domingos;

IV – repouso anual remunerado;
V – retirada para o trabalho noturno su-

perior ao do diurno; 
VI – adicional sobre a retirada para as 

atividades insalubres ou perigosas;

VII – seguro de acidente de trabalho. 
§ 1º Não se aplica o disposto nos incisos 

III e IV do caput deste artigo nos casos em que 
as operações entre o sócio e a cooperativa 
sejam eventuais, salvo decisão assemblear 
em contrário.

§ 2º A Cooperativa de Trabalho buscará 
meios, inclusive mediante provisionamento de 
recursos, com base em critérios que devem ser 
aprovados em Assembléia Geral, para asse-
gurar os direitos previstos nos incisos I, III, IV, 
V, VI, VII do caput deste artigo e outros que a 
Assembléia Geral venha a instituir. 

§ 3º A Cooperativa de Trabalho, além dos 
fundos obrigatórios previstos em lei, poderá 
criar, em Assembléia Geral, outros fundos, 
inclusive rotativos, com recursos destinados a 
fins específicos, fixando o modo de formação, 
custeio, aplicação e liquidação.

§ 4º A Assembléia Geral poderá delibe-
rar sobre a prorrogação do horário de trabalho 
de que trata o inciso II do caput deste artigo 
e estabelecer os critérios de retribuição das 
horas adicionais. 

§ 5º A Cooperativa de Trabalho constitu-
ída nos termos do inciso I do caput do art. 4º 
desta Lei poderá, em Assembléia Geral Extra-
ordinária, estabelecer carência na fruição dos 
direitos previstos nos incisos I e VII do caput 
deste artigo.

§ 6º As atividades identificadas com o 
objeto social da Cooperativa de Trabalho pre-
vista no inciso II do caput do art. 4º desta Lei 
quando prestadas fora do estabelecimento da 
cooperativa deverão ser submetidas a uma 
coordenação com mandato nunca superior a 
1 (um) ano ou ao prazo estipulado para a re-
alização destas, eleita em reunião específica 
pelos sócios que se disponham a realizá-las, 
em que serão expostos os requisitos para sua 
consecução, os valores contratados e a retri-
buição pecuniária de cada sócio partícipe. 

Art. 8º As Cooperativas de Trabalho devem ob-
servar as normas de saúde e segurança do trabalho 
previstas na legislação em vigor e em atos normativos 
expedidos pelas autoridades competentes. 

Art. 9º O contratante da Cooperativa de Trabalho 
prevista no inciso II do caput do art. 4º desta Lei res-
ponde solidariamente pelo cumprimento das normas 
de saúde e segurança do trabalho, quando os serviços 
forem prestados no seu estabelecimento ou em local 
por ele determinado. 
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CAPÍTULO II 
Do Funcionamento das Cooperativas 

de Trabalho

Art. 10. A Cooperativa de Trabalho poderá adotar 
por objeto social qualquer gênero de serviço, opera-
ção ou atividade desde que previsto no seu Estatuto 
Social.

§ 1º É obrigatório o uso da expressão 
“Cooperativa de Trabalho” na denominação 
social da cooperativa.

§ 2º A Cooperativa de Trabalho não pode-
rá ser impedida de participar de procedimentos 
de licitação pública que tenham por escopo 
os mesmos serviços, operações e atividades 
previstas em seu objeto social.

§ 3º A admissão de sócios na cooperativa 
estará limitada consoante as possibilidades de 
reunião, abrangência das operações, controle 
e prestação de serviços e congruente com o 
objeto estatuído.

§ 4º Para o cumprimento dos seus obje-
tivos sociais, o sócio poderá exercer qualquer 
atividade da cooperativa, conforme deliberado 
em Assembléia Geral.

Art. 11. Além da realização da Assembléia Geral 
Ordinária e Extraordinária para deliberar nos termos 
e sobre os assuntos previstos na Lei nº 5.764, de 16 
de dezembro de 1971, e no Estatuto Social, a Coo-
perativa de Trabalho deverá realizar anualmente, no 
mínimo, mais uma Assembléia Geral Especial para 
deliberar, entre outros assuntos especificados no edi-
tal de convocação, sobre gestão da cooperativa, dis-
ciplina, direitos e deveres dos sócios, planejamento e 
resultado econômico dos projetos e contratos firmados 
e organização do trabalho.

§ 1º O destino das sobras líquidas ou o 
rateio dos prejuízos será decidido em Assem-
bléia Geral Ordinária. 

§ 2º As Cooperativas de Trabalho deverão 
estabelecer, em Estatuto Social ou Regimento 
Interno, incentivos à participação efetiva dos 
sócios na Assembléia Geral e eventuais san-
ções em caso de ausências injustificadas.

§ 3º O quórum mínimo de instalação das 
Assembléias Gerais será de:

I – 2/3 (dois terços) do número de sócios, 
em primeira convocação;

II – metade mais 1 (um) dos sócios, em 
segunda convocação;

III – 50 (cinqüenta) sócios ou, no míni-
mo, 20% (vinte por cento) do total de sócios, 
prevalecendo o menor número, em terceira 

convocação, exigida a presença de, no mí-
nimo, 4 (quatro) sócios para as cooperativas 
que possuam até 19 (dezenove) sócios ma-
triculados.

§ 4º As decisões das assembléias serão 
consideradas válidas quando contarem com 
a aprovação da maioria absoluta dos sócios 
presentes. 

§ 5º Comprovada fraude ou vício nas de-
cisões das assembléias, serão elas nulas de 
pleno direito, aplicando-se, conforme o caso, 
a legislação civil e penal. 

§ 6º A Assembléia Geral Especial de 
que trata este artigo deverá ser realizada no 
segundo semestre do ano. 

Art. 12. A notificação dos sócios para participação 
das assembléias será pessoal e ocorrerá com antece-
dência mínima de 10 (dez) dias de sua realização.

§ 1º Na impossibilidade de notificação 
pessoal, a notificação dar-se-á por via postal, 
respeitada a antecedência prevista no caput 
deste artigo.

§ 2º Na impossibilidade de realização das 
notificações pessoal e postal, os sócios serão 
notificados mediante edital afixado na sede e 
em outros locais previstos nos estatutos e publi-
cado em jornal de grande circulação na região 
da sede da cooperativa ou na região onde ela 
exerça suas atividades, respeitada a antece-
dência prevista no caput deste artigo.

Art. 13. É vedado à Cooperativa de Trabalho dis-
tribuir verbas de qualquer natureza entre os sócios, 
exceto a retirada devida em razão do exercício de sua 
atividade como sócio ou retribuição por conta de re-
embolso de despesas comprovadamente realizadas 
em proveito da Cooperativa.

Art. 14. A Cooperativa de Trabalho deverá de-
liberar, anualmente, na Assembléia Geral Ordinária, 
sobre a adoção ou não de diferentes faixas de retira-
da dos sócios.

Parágrafo único. No caso de fixação de faixas de 
retirada, a diferença entre as de maior e menor valor 
deverá ser fixada na Assembléia.

Art. 15. O Conselho de Administração será com-
posto por, no mínimo, 3 (três) sócios, eleitos pela As-
sembléia Geral, para um prazo de gestão não superior 
a 4 (quatro) anos, sendo obrigatória a renovação de, 
no mínimo, 1/3 (um terço) do colegiado, ressalvada a 
hipótese do art. 16 desta Lei.

Art. 16. A Cooperativa de Trabalho constituída 
por até 19 (dezenove) sócios poderá estabelecer, em 
Estatuto Social, composição para o Conselho de Ad-
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ministração e para o Conselho Fiscal distinta da pre-
vista nesta Lei e no art. 56 da Lei nº 5.764, de 16 de 
dezembro de 1971, assegurados, no mínimo, 3 (três) 
conselheiros fiscais.

CAPÍTULO III 
Da Fiscalização e das Penalidades

Art. 17. Cabe ao Ministério do Trabalho e Empre-
go, no âmbito de sua competência, a fiscalização do 
cumprimento do disposto nesta Lei.

§ 1º A Cooperativa de Trabalho que in-
termediar mão-de-obra subordinada e os con-
tratantes de seus serviços estarão sujeitos à 
multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por tra-
balhador prejudicado, dobrada na reincidência, 
a ser revertida em favor do Fundo de Amparo 
ao Trabalhador – FAT.

§ 2º Presumir-se-á intermediação de 
mão-de-obra subordinada a relação contratual 
estabelecida entre a empresa contratante e as 
Cooperativas de Trabalho que não cumprirem 
o disposto no § 6º do art. 7º desta Lei.

§ 3º As penalidades serão aplicadas pela 
autoridade competente do Ministério do Traba-
lho e Emprego, de acordo com o estabeleci-
do no Título VII da Consolidação das Leis do 
Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943.

Art. 18. A constituição ou utilização de Cooperativa 
do Trabalho para fraudar deliberadamente a legislação 
trabalhista, previdenciária e o disposto nesta Lei acar-
retará aos responsáveis as sanções penais, cíveis e 
administrativas cabíveis, sem prejuízo da ação judicial 
visando à dissolução da Cooperativa.

§ 1º A constatação da fraude e as san-
ções previstas no caput deste artigo serão 
apuradas por meio de ações judiciais autôno-
mas propostas para esse fim.

§ 2º Fica inelegível para qualquer cargo 
em Cooperativa de Trabalho, pelo período de 
até 5 (cinco) anos contado a partir da senten-
ça transitada em julgado, o sócio, dirigente ou 
o administrador condenado pela prática das 
fraudes elencadas no caput deste artigo.

CAPÍTULO IV 
Do Programa Nacional de Fomento às 

Cooperativas de Trabalho – PRONACOOP

Art. 19. Fica instituído, no âmbito do Ministério 
do Trabalho e Emprego, o Programa Nacional de Fo-
mento às Cooperativas de Trabalho – PRONACOOP, 
com a finalidade de promover o desenvolvimento e a 

melhoria do desempenho econômico e social da Co-
operativa de Trabalho.

Parágrafo único. O PRONACOOP tem como fi-
nalidade apoiar:

I – a produção de diagnóstico e plano de 
desenvolvimento institucional para as Coope-
rativas de Trabalho dele participantes;

II – a realização de acompanhamento 
técnico visando ao fortalecimento financeiro, 
de gestão, de organização do processo pro-
dutivo ou de trabalho, bem como qualificação 
dos recursos humanos;

III – a viabilização de linhas de crédito;
IV – o acesso a mercados e à comercia-

lização da produção;
V – o fortalecimento institucional, a edu-

cação cooperativista e a constituição de coo-
perativas centrais, federações e confederações 
de cooperativas;

VI – outras ações que venham a ser de-
finidas por seu Comitê Gestor no cumprimen-
to da finalidade estabelecida no caput deste 
artigo.

Art. 20. Fica criado o Comitê Gestor do PRONA-
COOP, com as seguintes atribuições: 

I – acompanhar a implementação das 
ações previstas nesta Lei;

II – estabelecer as diretrizes e metas para 
o PRONACOOP;

III – Definir as normas operacionais para 
o PRONACOOP; 

IV – propor o orçamento anual do PRO-
NACOOP;

V – habilitar as instituições financeiras 
para operação no PRONACOOP;

VI – Disciplinar os critérios para o repasse 
dos recursos e de financiamento ao tomador 
final e fiscalizar a sua aplicação.

§ 1º O Comitê Gestor terá composição 
paritária entre o governo e entidades represen-
tativas do cooperativismo de trabalho. 

§ 2º O número de membros, a organiza-
ção e o funcionamento do Comitê Gestor serão 
estabelecidos em regulamento.

Art. 21. O Ministério do Trabalho e Emprego pode-
rá celebrar convênios, acordos, ajustes e outros instru-
mentos que objetivem a cooperação técnico-científica 
com órgãos do setor público e entidades privadas sem 
fins lucrativos, no âmbito do PRONACOOP.

Art. 22. As despesas decorrentes da implementa-
ção do PRONACOOP correrão à conta das dotações 
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orçamentárias consignadas anualmente ao Ministério 
do Trabalho e Emprego.

Art. 23. Os recursos destinados às linhas de cré-
dito do PRONACOOP serão provenientes:

I – Do Fundo de Amparo ao Trabalha-
dor – FAT;

II – De recursos orçamentários da União; 
e

III – De outros recursos que venham a 
ser alocados pelo poder público.

Parágrafo único. O Conselho Deliberativo do Fun-
do de Amparo ao Trabalhador – CODEFAT definirá as 
diretrizes para a aplicação, no âmbito do PRONACO-
OP, dos recursos oriundos do Fundo de Amparo ao 
Trabalhador – FAT. 

Art. 24. As instituições financeiras autorizadas 
a operar com os recursos do PRONACOOP poderão 
realizar operações de crédito destinadas a empreen-
dimentos inscritos no Programa sem a exigência de 
garantias reais, que poderão ser substituídas por ga-
rantias alternativas, observadas as condições estabe-
lecidas em regulamento.

Parágrafo único. São autorizados a operar o PRO-
NACOOP as instituições financeiras oficiais de que 
trata a Lei nº 8.019, de 11 de abril de 1990, os bancos 
cooperativos e as cooperativas de crédito desde que 
habilitados pelo Comitê Gestor. 

Art. 25. As sociedades simples que se dediquem 
ao exercício de atividades laborativas de seus sócios 
terão acesso aos benefícios de que trata este Capítulo, 
quando adotarem os seguintes princípios:

I – administração democrática, sobera-
nia assemblear e singularidade de voto dos 
sócios;

II – participação econômica dos sócios 
nas operações da sociedade e a repartição 
dos resultados exclusivamente na proporção 
dessa participação;

III – atendimento das necessidades so-
cioeconômicas de seus sócios como finalidade 
da sociedade;

IV – igualdade de direitos e obrigações 
societárias entre seus sócios, vedada con-
cessão de qualquer benefício ou vantagem, 
financeiro ou não, com base na participação 
do sócio no capital social;

V – indivisibilidade entre os sócios da 
reserva patrimonial da sociedade, destinado 
o seu saldo, em caso de dissolução, a outra 
sociedade simples de trabalho solidário, coo-
perativa ou entidade de assistência social ou 
educacional sem fins lucrativos;

VI – impossibilidade de um sócio subs-
crever mais de 1/3 (um terço) de todo o capital 
da sociedade. 

CAPÍTULO V 
Disposições Finais

Art. 26. Fica instituída a Relação Anual de Infor-
mações das Cooperativas de Trabalho – RAICT, a ser 
preenchida pelas Cooperativas de Trabalho, anualmen-
te, com informações relativas ao ano-base anterior. 

Parágrafo único. O Poder Executivo regulamen-
tará o modelo de formulário da RAICT, os critérios 
para entrega das informações e as responsabilidades 
institucionais sobre a coleta, processamento, acesso 
e divulgação das informações.

Art. 27. A Cooperativa de Trabalho constituída 
antes da vigência desta Lei terá prazo de 12 (doze) 
meses contados de sua publicação para adequar seus 
estatutos às disposições nela previstas.

Art. 28. A Cooperativa de Trabalho prevista no 
inciso II do caput do art. 4º desta Lei constituída antes 
da vigência desta Lei terá prazo de 12 (doze) meses 
contado de sua publicação para assegurar aos sócios 
as garantias previstas nos incisos I, IV, V, VI e VII do 
caput do art. 7º desta Lei, conforme deliberado em 
Assembléia Geral.

Art. 29. Fica revogado o parágrafo único do art. 442 
da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada 
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

Art. 30. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Sala das Sessões, 13 de agosto de 2008. – De-
putado Geraldo Pudim, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Os 
Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

APROVADA.
A matéria vai ao Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Temos 

um acordo, proposto pelo Democratas e pela base do 
Governo, de votarmos nesta noite mais 3 matérias: 
a Lei Geral do Turismo e as matérias sobre licença-
maternidade e estágio.

Consulto o Plenário sobre se todos estão de 
acordo com esse entendimento.

O SR. MAURÍCIO RANDS (PT-PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – De acordo, Sr. Presidente.

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós não 
temos ainda o texto que foi produzido sobre a matéria 
que versa sobre os estágios.
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O SR. MAGELA (PT-DF. Pela ordem. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, peço que se inclua o do 
spray, que já tem pareceres de todas as Comissões. 
Não tem polêmica e já tem pareceres.

O SR. MARCONDES GADELHA (Bloco/PSB-PB. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – A con-
sulta que faço – a nossa sessão vai até as 19h30min – é 
se o acordo que nós estamos firmando, de votar essas 
3 matérias, prevê a possibilidade de convocarmos uma 
extraordinária com a manutenção do painel para o tema 
específico do acordo que foi firmado. É isso?

O SR. EDUARDO SCIARRA (DEM-PR. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, se for 
dentro do que foi proposto no acordo, nós concorda-
mos em estender o painel na sessão extraordinária, 
para votar mais 3 projetos a partir de agora – a partir 
de agora – e voltar na próxima sessão. Enfim, para vo-
tar o restante, que todos vão votar. É questão de uma 
semana a mais, uma semana a menos.

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Nós temos compro-
misso com esse acordo, Presidente. O Governo tem 
esse acordo com a Oposição.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – 
PSDB.

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Assim como o PT, 
concordamos, ressalvando o conhecimento prévio do 
texto.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Sem 
dúvida, claro.

O SR. TADEU FILIPPELLI (Bloco/PMDB-DF. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PMDB concorda com a votação dessas 3 matérias.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Item 
8.

PROJETO DE LEI Nº 3.118-B, DE 2008 
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Emen-
da do Senado Federal ao Projeto de Lei nº 
3.118-A, de 2008, que dispõe sobre a Política 
Nacional de Turismo, define as atribuições 
do Governo Federal no planejamento, de-
senvolvimento 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 ou-
tras providências. Pendente de parecer da 
Comissão Especial.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Con-
cedo a palavra, para oferecer parecer à Emenda do 
Senado Federal ao projeto, pela Comissão Especial, 
ao Sr. Deputado Marcelo Teixeira. (Pausa.)

Solicito ao ilustre Deputado Duarte Nogueira que 
ofereça o parecer. (Pausa.)

O SR. DUARTE NOGUEIRA – Pela Comissão 
Especial que tratou da questão...

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – ...da 
emenda que veio do Senado. (Pausa.)

O SR. VADÃO GOMES (PP-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação ante-
rior, votei com o partido. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Duarte Nogueira, 
para proferir parecer sobre a Emenda do Senado, pela 
Comissão Especial.

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Para 
emitir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, Sras. e Srs. Deputados, pedimos perdão pelo breve 
momento que utilizamos, porque estávamos conver-
sando com a assessoria para confirmar o acordo feito 
entre os representantes do Governo e da Oposição 
para que, no caso da emenda apresentada, tivésse-
mos uma redução da multa, para não prejudicar os 
proprietários das pousadas e dos pequenos hotéis, 
que seriam penalizados se essa modificação não fos-
se feita na forma do acordo produzido.

Portanto, na condição de Relator, aqui ofereço 
meu parecer pela juridicidade, constitucionalidade, boa 
técnica legislativa, adequação financeira, acolhendo a 
emenda única que foi oferecida à matéria. Dou meu 
parecer pela aprovação. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – NÃO 
HAVENDO ORADORES INSCRITOS, DECLARO EN-
CERRADA A DISCUSSÃO.

Passa-se à votação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Em 

votação a Emenda do Senado Federal ao Projeto de 
Lei nº 3.118, de 2008, com parecer pela aprovação.

EMENDA ÚNICA 
(Correpondente à Emenda nº 4 – Plenário)

Dê-se ao § 3º do art. 36 do Projeto a 
seguinte redação:

“Art. 36. ...... ....................................... ....
....... .................................................... ...
§ 3º A penalidade de multa será em mon-

tante não inferior a R$ 350,00 (trezentos e cin-
qüenta reais) e não superior a R$ 1.000.000,00 
(um milhão de reais).

... ......................................................... .”
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O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Aque-
les que forem pela aprovação permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

APROVADA.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Há 

sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte
redação final do

PROJETO DE LEI Nº 3.118-C, DE 2008

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.

O Congresso Nacional Decreta:

 
CAPÍTULO I 

Disposições Preliminares

Art. 1º Esta Lei estabelece normas sobre a Política 
Nacional de Turismo, define as atribuições do Governo 
Federal no planejamento, desenvolvimento e estímulo 
ao setor turístico e disciplina a prestação de serviços 
turísticos, o cadastro, a classificação e a fiscalização 
dos prestadores de serviços turísticos.

Art. 2º Para os fins desta Lei, considera-se turis-
mo as atividades realizadas por pessoas físicas du-
rante viagens e estadas em lugares diferentes do seu 
entorno habitual, por um período inferior a 1 (um) ano, 
com finalidade de lazer, negócios ou outras.

Parágrafo único. As viagens e estadas de que 
trata o caput deste artigo devem gerar movimentação 
econômica, trabalho, emprego, renda e receitas públi-
cas, constituindo-se instrumento de desenvolvimento 
econômico e social, promoção e diversidade cultural 
e preservação da biodiversidade.

Art. 3º Caberá ao Ministério do Turismo estabele-
cer a Política Nacional de Turismo, planejar, fomentar, 
regulamentar, coordenar e fiscalizar a atividade turís-
tica, bem como promover e divulgar institucionalmente 
o turismo em âmbito nacional e internacional.

Parágrafo único. O poder público atuará, mediante 
apoio técnico, logístico e financeiro, na consolidação 
do turismo como importante fator de desenvolvimen-
to sustentável, de distribuição de renda, de geração 
de emprego e da conservação do patrimônio natural, 
cultural e turístico brasileiro.

CAPÍTULO II 
Da Política, do Plano e do Sistema 

Nacional de Turismo

SEÇÃO I 
Da Política Nacional de Turismo

SUBSEÇÃO I 
Dos Princípios

Art. 4º A Política Nacional de Turismo é regida 
por um conjunto de leis e normas, voltadas ao planeja-
mento e ordenamento do setor, e por diretrizes, metas 
e programas definidos no Plano Nacional do Turismo 
– PNT estabelecido pelo Governo Federal. 

Parágrafo único. A Política Nacional de Turismo 
obedecerá aos princípios constitucionais da livre inicia-
tiva, da descentralização, da regionalização e do de-
senvolvimento econômico-social justo e sustentável. 

SUBSEÇÃO II 
Dos Objetivos

Art. 5º A Política Nacional de Turismo tem por 
objetivos:

I – Democratizar e propiciar o acesso 
ao turismo no País a todos os segmentos po-
pulacionais, contribuindo para a elevação do 
bem-estar geral;

II – reduzir as disparidades sociais e 
econômicas de ordem regional, promovendo 
a inclusão social pelo crescimento da oferta de 
trabalho e melhor distribuição de renda; 

III – ampliar os fluxos turísticos, a perma-
nência e o gasto médio dos turistas nacionais 
e estrangeiros no País, mediante a promoção 
e o apoio ao desenvolvimento do produto tu-
rístico brasileiro;

IV – estimular a criação, a consolidação e 
a difusão dos produtos e destinos turísticos bra-
sileiros, com vistas em atrair turistas nacionais 
e estrangeiros, diversificando os fluxos entre as 
unidades da Federação e buscando beneficiar, 
especialmente, as regiões de menor nível de 
desenvolvimento econômico e social;

V – propiciar o suporte a programas es-
tratégicos de captação e apoio à realização 
de feiras e exposições de negócios, viagens 
de incentivo, congressos e eventos nacionais 
e internacionais;

VI – promover, descentralizar e regio-
nalizar o turismo, estimulando Estados, Dis-
trito Federal e Municípios a planejar, em seus 
territórios, as atividades turísticas de forma 
sustentável e segura, inclusive entre si, com 
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o envolvimento e a efetiva participação das 
comunidades receptoras nos benefícios ad-
vindos da atividade econômica; 

VII – criar e implantar empreendimentos 
destinados às atividades de expressão cultural, 
de animação turística, entretenimento e lazer 
e de outros atrativos com capacidade de re-
tenção e prolongamento do tempo de perma-
nência dos turistas nas localidades; 

VIII – propiciar a prática de turismo sus-
tentável nas áreas naturais, promovendo a 
atividade como veículo de educação e inter-
pretação ambiental e incentivando a adoção 
de condutas e práticas de mínimo impacto 
compatíveis com a conservação do meio am-
biente natural;

IX – preservar a identidade cultural das 
comunidades e populações tradicionais even-
tualmente afetadas pela atividade turística; 

X – prevenir e combater as atividades tu-
rísticas relacionadas aos abusos de natureza 
sexual e outras que afetem a dignidade huma-
na, respeitadas as competências dos diversos 
órgãos governamentais envolvidos;

XI – Desenvolver, ordenar e promover os 
diversos segmentos turísticos; 

XII – implementar o inventário do patri-
mônio turístico nacional, atualizando-o regu-
larmente;

XIII – propiciar os recursos necessários 
para investimentos e aproveitamento do espaço 
turístico nacional de forma a permitir a amplia-
ção, a diversificação, a modernização e a segu-
rança dos equipamentos e serviços turísticos, 
adequando-os às preferências da demanda, 
e, também, às características ambientais e 
socioeconômicas regionais existentes; 

XIV – aumentar e diversificar linhas de fi-
nanciamentos para empreendimentos turísticos 
e para o desenvolvimento das pequenas e mi-
croempresas do setor pelos bancos e agências 
de desenvolvimento oficiais; 

XV – contribuir para o alcance de polí-
tica tributária justa e equânime, nas esferas 
federal, estadual, distrital e municipal, para as 
diversas entidades componentes da cadeia 
produtiva do turismo; 

XVI – promover a integração do setor 
privado como agente complementar de finan-
ciamento em infra-estrutura e serviços públicos 
necessários ao desenvolvimento turístico;

XVII – propiciar a competitividade do setor 
por meio da melhoria da qualidade, eficiência 

e segurança na prestação dos serviços, da 
busca da originalidade e do aumento da pro-
dutividade dos agentes públicos e empreen-
dedores turísticos privados; 

XVIII – estabelecer padrões e normas de 
qualidade, eficiência e segurança na prestação 
de serviços por parte dos operadores, empre-
endimentos e equipamentos turísticos; 

XIX – promover a formação, o aperfei-
çoamento, a qualificação e a capacitação de 
recursos humanos para a área do turismo, 
bem como a implementação de políticas que 
viabilizem a colocação profissional no merca-
do de trabalho; e

XX – implementar a produção, a sistema-
tização e o intercâmbio de dados estatísticos e 
informações relativas às atividades e aos em-
preendimentos turísticos instalados no País, 
integrando as universidades e os institutos de 
pesquisa públicos e privados na análise desses 
dados, na busca da melhoria da qualidade e 
credibilidade dos relatórios estatísticos sobre 
o setor turístico brasileiro.

Parágrafo único. Quando se tratar de unidades de 
conservação, o turismo será desenvolvido em conso-
nância com seus objetivos de criação e com o disposto 
no plano de manejo da unidade.

SEÇÃO II 
Do Plano Nacional de Turismo – PNT

Art. 6o O Plano Nacional de Turismo – PNT será 
elaborado pelo Ministério do Turismo, ouvidos os seg-
mentos públicos e privados interessados, inclusive o 
Conselho Nacional de Turismo, e aprovado pelo Presi-
dente da República, com o intuito de promover:

I – a política de crédito para o setor, nela 
incluídos agentes financeiros, linhas de finan-
ciamento e custo financeiro;

II – a boa imagem do produto turístico bra-
sileiro no mercado nacional e internacional; 

III – a vinda de turistas estrangeiros e 
a movimentação de turistas no mercado in-
terno; 

IV – maior aporte de divisas ao balanço 
de pagamentos;

V – a incorporação de segmentos es-
peciais de demanda ao mercado interno, em 
especial os idosos, os jovens e as pessoas por-
tadoras de deficiência ou com mobilidade redu-
zida, pelo incentivo a programas de descontos 
e facilitação de deslocamentos, hospedagem 
e fruição dos produtos turísticos em geral e 
campanhas institucionais de promoção;
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VI – a proteção do meio ambiente, da 
biodiversidade e do patrimônio cultural de in-
teresse turístico; 

VII – a atenuação de passivos socio-
ambientais eventualmente provocados pela 
atividade turística;

VIII – o estímulo ao turismo responsá-
vel praticado em áreas naturais protegidas 
ou não; 

IX – a orientação às ações do setor pri-
vado, fornecendo aos agentes econômicos 
subsídios para planejar e executar suas ati-
vidades; e 

X – a informação da sociedade e do ci-
dadão sobre a importância econômica e social 
do turismo.

Parágrafo único. O PNT terá suas metas e progra-
mas revistos a cada 4 (quatro) anos, em consonância 
com o plano plurianual, ou quando necessário, obser-
vado o interesse público, tendo por objetivo ordenar as 
ações do setor público, orientando o esforço do Estado 
e a utilização dos recursos públicos para o desenvol-
vimento do turismo.

Art. 7º O Ministério do Turismo, em parceria com 
outros órgãos e entidades integrantes da administra-
ção pública, publicará, anualmente, relatórios, estatís-
ticas e balanços, consolidando e divulgando dados e 
informações sobre:

I – movimento turístico receptivo e emis-
sivo;

II – atividades turísticas e seus efeitos 
sobre o balanço de pagamentos; e 

III – efeitos econômicos e sociais advin-
dos da atividade turística. 

SEÇÃO III 
Do Sistema Nacional de Turismo

SUBSEÇÃO I 
Da Organização e Composição

Art. 8º Fica instituído o Sistema Nacional de Turis-
mo, composto pelos seguintes órgãos e entidades:

I – Ministério do Turismo;
II – EMBRATUR – Instituto Brasileiro de Turis-

mo;
III – Conselho Nacional de Turismo; e
IV – Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes 

Estaduais de Turismo.
§ 1º Poderão ainda integrar o Sistema:
I – os fóruns e conselhos estaduais de turismo;
II – os órgãos estaduais de turismo; e
III – as instâncias de governança macror-regio-

nais, regionais e municipais.

§ 2º O Ministério do Turismo, Órgão Central do 
Sistema Nacional de Turismo, no âmbito de sua atua-
ção, coordenará os programas de desenvolvimento do 
turismo, em interação com os demais integrantes.

SUBSEÇÃO II 
Dos Objetivos

Art. 9º O Sistema Nacional de Turismo tem por 
objetivo promover o desenvolvimento das atividades 
turísticas, de forma sustentável, pela coordenação e 
integração das iniciativas oficiais com as do setor pro-
dutivo, de modo a:

I – atingir as metas do PNT;
II – estimular a integração dos diversos 

segmentos do setor, atuando em regime de 
cooperação com os órgãos públicos, entida-
des de classe e associações representativas 
voltadas à atividade turística;

III – promover a regionalização do turis-
mo, mediante o incentivo à criação de orga-
nismos autônomos e de leis facilitadoras do 
desenvolvimento do setor, descentralizando 
a sua gestão; e

IV – promover a melhoria da qualidade 
dos serviços turísticos prestados no País.

Parágrafo único. Os órgãos e entidades que com-
põem o Sistema Nacional de Turismo, observadas as 
respectivas áreas de competência, deverão orientar-
se, ainda, no sentido de:

I – Definir os critérios que permitam ca-
racterizar as atividades turísticas e dar ho-
mogeneidade à terminologia específica do 
setor;

II – promover os levantamentos necessá-
rios ao inventário da oferta turística nacional 
e ao estudo de demanda turística, nacional e 
internacional, com vistas em estabelecer pa-
râmetros que orientem a elaboração e execu-
ção do PNT;

III – proceder a estudos e diligências 
voltados à quantificação, caracterização e re-
gulamentação das ocupações e atividades, 
no âmbito gerencial e operacional, do setor 
turístico e à demanda e oferta de pessoal qua-
lificado para o turismo; 

IV – articular, perante os órgãos com-
petentes, a promoção, o planejamento e a 
execução de obras de infra-estrutura, tendo 
em vista o seu aproveitamento para finalida-
des turísticas;
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V – promover o intercâmbio com enti-
dades nacionais e internacionais vinculadas 
direta ou indiretamente ao turismo;

VI – propor o tombamento e a desapro-
priação por interesse social de bens móveis e 
imóveis, monumentos naturais, sítios ou pai-
sagens cuja conservação seja de interesse 
público, dado seu valor cultural e de potencial 
turístico;

VII – propor aos órgãos ambientais com-
petentes a criação de unidades de conserva-
ção, considerando áreas de grande beleza 
cênica e interesse turístico; e

VIII – implantar sinalização turística de 
caráter informativo, educativo e, quando ne-
cessário, restritivo, utilizando linguagem visual 
padronizada nacionalmente, observados os 
indicadores de sinalização turística utilizados 
pela Organização Mundial de Turismo.

CAPÍTULO III 
Da Coordenação e Integração 

de Decisões e Ações no Plano Federal

SEÇÃO ÚNICA 
Das Ações, Planos e Programas

Art. 10. O poder público federal promoverá a ra-
cionalização e o desenvolvimento uniforme e orgâni-
co da atividade turística, tanto na esfera pública como 
privada, mediante programas e projetos consoantes 
com a Política Nacional de Turismo e demais políticas 
públicas pertinentes, mantendo a devida conformidade 
com as metas fixadas no PNT.

Art. 11. Fica criado o Comitê Interministerial de 
Facilitação Turística, com a finalidade de compatibilizar 
a execução da Política Nacional de Turismo e a con-
secução das metas do PNT com as demais políticas 
públicas, de forma que os planos, programas e proje-
tos das diversas áreas do Governo Federal venham 
a incentivar:

I – a política de crédito e financiamento 
ao setor;

II – a adoção de instrumentos tributários 
de fomento à atividade turística mercantil, tanto 
no consumo como na produção;

III – o incremento ao turismo pela pro-
moção adequada de tarifas aeroportuárias, 
em especial a tarifa de embarque, preços de 
passagens, tarifas diferenciadas ou estimula-
doras relativas ao transporte turístico;

IV – as condições para afretamento re-
lativas ao transporte turístico;

V – a facilitação de exigências, condições 
e formalidades, estabelecidas para o ingresso, 
saída e permanência de turistas no País, e as 
respectivas medidas de controle adotadas nos 
portos, aeroportos e postos de fronteira, res-
peitadas as competências dos diversos órgãos 
governamentais envolvidos; 

VI – o levantamento de informações quan-
to à procedência e nacionalidade dos turistas 
estrangeiros, faixa etária, motivo da viagem e 
permanência estimada no País; 

VII – a metodologia e o cálculo da recei-
ta turística contabilizada no balanço de paga-
mentos das contas nacionais; 

VIII – a formação, a capacitação profis-
sional, a qualificação, o treinamento e a reci-
clagem de mão-de-obra para o setor turístico 
e sua colocação no mercado de trabalho;

IX – o aproveitamento turístico de feiras, 
exposições de negócios, congressos e simpó-
sios internacionais, apoiados logística, técnica 
ou financeiramente por órgãos governamen-
tais, realizados em mercados potencialmente 
emissores de turistas para a divulgação do 
Brasil como destino turístico;

X – o fomento e a viabilização da pro-
moção do turismo, visando à captação de 
turistas estrangeiros, solicitando inclusive o 
apoio da rede diplomática e consular do Bra-
sil no exterior;

XI – o tratamento diferenciado, simplifica-
do e favorecido às microempresas e empresas 
de pequeno porte de turismo;

XII – a geração de empregos;
XIII – o estabelecimento de critérios de 

segurança na utilização de serviços e equipa-
mentos turísticos; e

XIV – a formação de parcerias interdis-
ciplinares com as entidades da administração 
pública federal, visando ao aproveitamento e 
ordenamento do patrimônio natural e cultural 
para fins turísticos.

Parágrafo único. O Comitê Interministerial de Faci-
litação Turística, cuja composição, forma de atuação e 
atribuições serão definidas pelo Poder Executivo, será 
presidido pelo Ministro de Estado do Turismo.

Art. 12. O Ministério do Turismo poderá buscar, no 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior, apoio técnico e financeiro para as iniciativas, 
planos e projetos que visem ao fomento das empresas 
que exerçam atividade econômica relacionada à cadeia 
produtiva do turismo, com ênfase nas microempresas 
e empresas de pequeno porte.
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Art. 13. O Ministério do Turismo poderá buscar, 
no Ministério da Educação e no Ministério do Trabalho 
e Emprego, no âmbito de suas respectivas competên-
cias, apoio para estimular as unidades da Federação 
emissoras de turistas à implantação de férias escola-
res diferenciadas, buscando minorar os efeitos da sa-
zonalidade turística, caracterizada pelas alta e baixa 
temporadas.

Parágrafo único. O Governo Federal, por inter-
médio do Ministério do Turismo, poderá oferecer es-
tímulos e vantagens especiais às unidades da Fede-
ração emissoras de turistas em função do disposto 
neste artigo.

Art. 14. O Ministério do Turismo, diretamente 
ou por intermédio do Instituto Brasileiro de Turismo – 
EMBRATUR, poderá utilizar, mediante delegação ou 
convênio, os serviços das representações diplomáti-
cas, econômicas e culturais do Brasil no exterior para 
a execução de suas tarefas de captação de turistas, 
eventos e investidores internacionais para o País e 
de apoio à promoção e à divulgação de informações 
turísticas nacionais, com vistas na formação de uma 
rede de promoção internacional do produto turístico 
brasileiro, intercâmbio tecnológico com instituições 
estrangeiras e à prestação de assistência turística aos 
que dela necessitarem. 

CAPÍTULO IV 
Do Fomento à Atividade Turística

SEÇÃO I 
Da Habilitação a Linhas de Crédito Oficiais e ao 

Fundo Geral de Turismo – FUNGETUR

Art. 15. As pessoas físicas ou jurídicas, de direito 
público ou privado, com ou sem fins lucrativos, que de-
senvolverem programas e projetos turísticos poderão 
receber apoio financeiro do poder público, mediante:

I – cadastro efetuado no Ministério do Turis-
mo, no caso de pessoas de direito privado; e

II – participação no Sistema Nacional 
de Turismo, no caso de pessoas de direito 
público. 

SEÇÃO II 
Do Suporte Financeiro às Atividades Turísticas

Art. 16. O suporte financeiro ao setor turístico 
será viabilizado por meio dos seguintes mecanismos 
operacionais de canalização de recursos:

I – Da lei orçamentária anual, alocado ao 
Ministério do Turismo e à Embratur;

II – Do Fundo Geral de Turismo – FUN-
GETUR; 

III – De linhas de crédito de bancos e 
instituições federais; 

IV – De agências de fomento ao desen-
volvimento regional; 

V – alocados pelos Estados, Distrito Fe-
deral e Municípios; 

VI – De organismos e entidades nacio-
nais e internacionais; e 

VII – Da securitização de recebíveis origi-
nários de operações de prestação de serviços 
turísticos, por intermédio da utilização de Fundos 
de Investimento em Direitos Creditórios – FIDC 
e de Fundos de Investimento em Cotas de Fun-
dos de Investimento em Direitos Creditórios – 
FICFIDC, observadas as normas do Conselho 
Monetário Nacional – CMN e da Comissão de 
Valores Mobiliários – CVM. 

Parágrafo único. O poder público federal poderá 
viabilizar, ainda, a criação de mecanismos de investi-
mentos privados no setor turístico. 

Art. 17. Os fundos governamentais que desenvol-
verem atividades afins ao setor turístico, administrados 
por órgãos da administração pública federal, assim 
como os bancos e entidades oficiais de crédito e as 
Agências de Desenvolvimento Regional, observados, 
quanto a estas últimas, os planos regionais de desen-
volvimento, deverão alocar recursos para suporte às 
atividades turísticas. 

Parágrafo único. As entidades referidas neste ar-
tigo, quando solicitadas, fornecerão ao Ministério do 
Turismo informações relativas à tramitação de proje-
tos turísticos em análise e concluídos, bem como de 
operações financeiras e valores alocados na ativida-
de, constantes de seus orçamentos e planos anuais 
de aplicações. 

SEÇÃO III 
Do Fundo Geral de Turismo – FUNGETUR

Art. 18. O Fundo Geral de Turismo – FUNGETUR, 
criado pelo Decreto-Lei nº 1.191, de 27 de outubro de 
1971, alterado pelo Decreto-Lei nº 1.439, de 30 de de-
zembro de 1975, ratificado pela Lei nº 8.181, de 28 de 
março de 1991, terá seu funcionamento e condições 
operacionais regulados em ato do Ministro de Estado 
do Turismo.

Art. 19. O Fungetur tem por objeto o financiamento, 
o apoio ou a participação financeira em planos, projetos, 
ações e empreendimentos reconhecidos pelo Ministério 
do Turismo como de interesse turístico, os quais deverão 
estar abrangidos nos objetivos da Política Nacional de 
Turismo, bem como consoantes com as metas traçadas 
no PNT, explicitados nesta Lei. 
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Parágrafo único. As aplicações dos recursos do 
Fungetur, para fins do disposto neste artigo, serão 
objeto de normas, definições e condições a serem fi-
xadas pelo Ministério do Turismo, em observância à 
legislação em vigor.

Art. 20. Constituem recursos do Fungetur:

I – recursos do orçamento geral da 
União;

II – contribuições, doações, subvenções 
e auxílios de entidades de qualquer natureza, 
inclusive de organismos internacionais; 

III – saldos não utilizados na execução 
de projetos, que serão incluídos automatica-
mente no próximo orçamento;

IV – Devolução de recursos de projetos 
não iniciados ou interrompidos, com ou sem 
justa causa; 

V – reembolso das operações de crédi-
to realizadas a título de financiamento reem-
bolsável;

VI – recebimento de dividendos ou da 
alienação das participações acionárias do pró-
prio Fundo e da Embratur em empreendimen-
tos turísticos; 

VII – resultado das aplicações em títulos 
públicos federais; 

VIII – quaisquer outros depósitos de pes-
soas físicas ou jurídicas realizados a seu cré-
dito; 

IX – receitas eventuais e recursos de ou-
tras fontes que vierem a ser definidas; e 

X – superávit financeiro de cada exer-
cício. 

Parágrafo único. A operacionalização do Funge-
tur poderá ser feita por intermédio de agentes finan-
ceiros. 

CAPÍTULO V 
Dos Prestadores de Serviços Turísticos

SEÇÃO I 
Da Prestação de Serviços Turísticos

SUBSEÇÃO I 
Do Funcionamento e das Atividades

Art. 21. Consideram-se prestadores de serviços 
turísticos, para os fins desta Lei, as sociedades em-
presárias, sociedades simples, os empresários indivi-
duais e os serviços sociais autônomos que prestem 
serviços turísticos remunerados e que exerçam as se-
guintes atividades econômicas relacionadas à cadeia 
produtiva do turismo:

I – meios de hospedagem;
II – agências de turismo; 
III – transportadoras turísticas; 
IV – organizadoras de eventos; 
V – parques temáticos; e
VI – acampamentos turísticos.

Parágrafo único. Poderão ser cadastradas no Mi-
nistério do Turismo, atendidas as condições próprias, 
as sociedades empresárias que prestem os seguintes 
serviços:

I – restaurantes, cafeterias, bares e si-
milares;

II – centros ou locais destinados a con-
venções e/ou a feiras e a exposições e simi-
lares;

III – parques temáticos aquáticos e em-
preendimentos dotados de equipamentos de 
entretenimento e lazer;

IV – marinas e empreendimentos de apoio 
ao turismo náutico ou à pesca desportiva;

V – casas de espetáculos e equipamen-
tos de animação turística;

VI – organizadores, promotores e pres-
tadores de serviços de infra-estrutura, locação 
de equipamentos e montadoras de feiras de 
negócios, exposições e eventos;

VII – locadoras de veículos para turis-
tas; e

VIII – prestadores de serviços especia-
lizados na realização e promoção das diver-
sas modalidades dos segmentos turísticos, 
inclusive atrações turísticas e empresas de 
planejamento, bem como a prática de suas 
atividades.

Art. 22. Os prestadores de serviços turísticos 
estão obrigados ao cadastro no Ministério do Turismo, 
na forma e nas condições fixadas nesta Lei e na sua 
regulamentação. 

§ 1º As filiais são igualmente sujeitas 
ao cadastro no Ministério do Turismo, exce-
to no caso de estande de serviço de agên-
cias de turismo instalado em local destinado 
a abrigar evento de caráter temporário e cujo 
funcionamento se restrinja ao período de sua 
realização. 

§ 2º O Ministério do Turismo expedirá 
certificado para cada cadastro deferido, inclu-
sive de filiais, correspondente ao objeto das 
atividades turísticas a serem exercidas.

§ 3º Somente poderão prestar serviços 
de turismo a terceiros, ou intermediá-los, os 
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prestadores de serviços turísticos referidos 
neste artigo quando devidamente cadastrados 
no Ministério do Turismo.

§ 4º O cadastro terá validade de 2 (dois) 
anos, contados da data de emissão do certi-
ficado.

§ 5º O disposto neste artigo não se aplica 
aos serviços de transporte aéreo. 

SUBSEÇÃO II 
Dos Meios de Hospedagem

Art. 23. Consideram-se meios de hospedagem 
os empreendimentos ou estabelecimentos, indepen-
dentemente de sua forma de constituição, destinados 
a prestar serviços de alojamento temporário, ofertados 
em unidades de freqüência individual e de uso exclusivo 
do hóspede, bem como outros serviços necessários aos 
usuários, denominados de serviços de hospedagem, 
mediante adoção de instrumento contratual, tácito ou 
expresso, e cobrança de diária. 

§ 1º Os empreendimentos ou estabele-
cimentos de hospedagem que explorem ou 
administrem, em condomínios residenciais, 
a prestação de serviços de hospedagem em 
unidades mobiliadas e equipadas, bem como 
outros serviços oferecidos a hóspedes, estão 
sujeitos ao cadastro de que trata esta Lei e ao 
seu regulamento.

§ 2º Considera-se prestação de servi-
ços de hospedagem em tempo compartilhado 
a administração de intercâmbio, entendida 
como organização e permuta de períodos 
de ocupação entre cessionários de unidades 
habitacionais de distintos meios de hospe-
dagem. 

§ 3º Não descaracteriza a prestação de 
serviços de hospedagem a divisão do em-
preendimento em unidades hoteleiras, assim 
entendida a atribuição de natureza jurídica 
autônoma às unidades habitacionais que o 
compõem, sob titularidade de diversas pes-
soas, desde que sua destinação funcional 
seja apenas e exclusivamente a de meio de 
hospedagem. 

§ 4º Entende-se por diária o preço de 
hospedagem correspondente à utilização da 
unidade habitacional e dos serviços incluídos, 
no período de 24 (vinte e quatro) horas, com-
preendido nos horários fixados para entrada 
e saída de hóspedes. 

Art. 24. Os meios de hospedagem, para obter o 
cadastramento, devem preencher pelo menos um dos 
seguintes requisitos: 

I – possuir licença de funcionamento, 
expedida pela autoridade competente, para 
prestar serviços de hospedagem, podendo 
tal licença objetivar somente partes da edi-
ficação; e

II – no caso dos empreendimentos ou es-
tabelecimentos conhecidos como condomínio 
hoteleiro, flat, flat-hotel, hotel-residence, loft, 
apart-hotel, apart-service condominial, con-
dohotel e similares, possuir licença edilícia 
de construção ou certificado de conclusão de 
construção, expedidos pela autoridade com-
petente, acompanhados dos seguintes docu-
mentos: 

a) convenção de condomínio ou memo-
rial de incorporação ou, ainda, instrumento de 
instituição condominial, com previsão de pres-
tação de serviços hoteleiros aos seus usuários, 
condôminos ou não, com oferta de alojamento 
temporário para hóspedes mediante contrato 
de hospedagem no sistema associativo, tam-
bém conhecido como pool de locação;

b) documento ou contrato de formaliza-
ção de constituição do pool de locação, como 
sociedade em conta de participação, ou outra 
forma legal de constituição, com a adesão dos 
proprietários de pelo menos 60% (sessenta por 
cento) das unidades habitacionais à explora-
ção hoteleira do empreendimento;

c) contrato em que esteja formalizada a 
administração ou exploração, em regime so-
lidário, do empreendimento imobiliário como 
meio de hospedagem de responsabilidade de 
prestador de serviço hoteleiro cadastrado no 
Ministério do Turismo;

d) certidão de cumprimento às regras de 
segurança contra riscos aplicáveis aos esta-
belecimentos comerciais; e

e) documento comprobatório de enqua-
dramento sindical da categoria na atividade 
de hotéis, exigível a contar da data de eficá-
cia do segundo dissídio coletivo celebrado na 
vigência desta Lei.

§ 1º Para a obtenção do cadastro no 
Ministério do Turismo, os empreendimentos 
de que trata o inciso II do caput deste artigo, 
caso a licença edilícia de construção tenha 
sido emitida após a vigência desta Lei, deve-
rão apresentar, necessariamente, a licença de 
funcionamento.
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§ 2º O disposto nesta Lei não se aplica 
aos empreendimentos imobiliários, organiza-
dos sob forma de condomínio, que contem 
com instalações e serviços de hotelaria à dis-
posição dos moradores, cujos proprietários 
disponibilizem suas unidades exclusivamente 
para uso residencial ou para serem utilizadas 
por terceiros, com esta finalidade, por perío-
dos superiores a 90 (noventa) dias, conforme 
legislação específica. 

Art. 25. O Poder Executivo estabelecerá em re-
gulamento:

I – as definições dos tipos e categorias de 
classificação e qualificação de empreendimen-
tos e estabelecimentos de hospedagem, que 
poderão ser revistos a qualquer tempo;

II – os padrões, critérios de qualidade, 
segurança, conforto e serviços previstos para 
cada tipo de categoria definido; e

III – os requisitos mínimos relativos a ser-
viços, aspectos construtivos, equipamentos e 
instalações indispensáveis ao deferimento do 
cadastro dos meios de hospedagem.

Parágrafo único. A obtenção da classificação con-
ferirá ao empreendimento chancela oficial representa-
da por selos, certificados, placas e demais símbolos, o 
que será objeto de publicidade específica em página 
eletrônica do Ministério do Turismo, disponibilizada na 
rede mundial de computadores.

Art. 26. Os meios de hospedagem deverão for-
necer ao Ministério do Turismo, em periodicidade por 
ele determinada, as seguintes informações:

I – perfil dos hóspedes recebidos, distin-
guindo-os por nacionalidade; e

II – registro quantitativo de hóspedes, ta-
xas de ocupação, permanência média e núme-
ro de hóspedes por unidade habitacional.

Parágrafo único. Para os fins deste artigo, os meios 
de hospedagem utilizarão as informações previstas nos 
impressos Ficha Nacional de Registro de Hóspedes 
– FNRH e Boletim de Ocupação Hoteleira – BOH, na 
forma em que dispuser o regulamento. 

SUBSEÇÃO III 
Das Agências de Turismo

Art. 27. Compreende-se por agência de turismo 
a pessoa jurídica que exerce a atividade econômica 
de intermediação remunerada entre fornecedores e 
consumidores de serviços turísticos ou os fornece 
diretamente.

§ 1º São considerados serviços de ope-
ração de viagens, excursões e passeios tu-
rísticos, a organização, contratação e execu-
ção de programas, roteiros, itinerários, bem 
como recepção, transferência e a assistência 
ao turista.

§ 2º O preço do serviço de intermediação 
é a comissão recebida dos fornecedores ou o 
valor que agregar ao preço de custo desses 
fornecedores, facultando-se à agência de tu-
rismo cobrar taxa de serviço do consumidor 
pelos serviços prestados.

§ 3º As atividades de intermediação de 
agências de turismo compreendem a oferta, a 
reserva e a venda a consumidores de um ou 
mais dos seguintes serviços turísticos forneci-
dos por terceiros:

I – passagens;
II – acomodações e outros serviços em 

meios de hospedagem; e
III – programas educacionais e de apri-

moramento profissional.
§ 4º As atividades complementares das 

agências de turismo compreendem a interme-
diação ou execução dos seguintes serviços:

I – obtenção de passaportes, vistos ou 
qualquer outro documento necessário à reali-
zação de viagens;

II – transporte turístico;
III – Desembaraço de bagagens em via-

gens e excursões;
IV – locação de veículos;
V – obtenção ou venda de ingressos para 

espetáculos públicos, artísticos, esportivos, 
culturais e outras manifestações públicas;

VI – representação de empresas trans-
portadoras, de meios de hospedagem e 
de outras fornecedoras de serviços turís-
ticos;

VII – apoio a feiras, exposições de negó-
cios, congressos, convenções e congêneres;

VIII – venda ou intermediação remunera-
da de seguros vinculados a viagens, passeios 
e excursões e de cartões de assistência ao 
viajante;

IX – venda de livros, revistas e outros 
artigos destinados a viajantes; e

X – acolhimento turístico, consistente 
na organização de visitas a museus, monu-
mentos históricos e outros locais de interes-
se turístico. 

§ 5º A intermediação prevista no § 2º 
deste artigo não impede a oferta, reserva e 
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venda direta ao público pelos fornecedores 
dos serviços nele elencados.

§ 6º A agência de turismo é responsável 
objetivamente pela intermediação ou execução 
direta dos serviços ofertados e solidariamente 
pelos serviços de fornecedores que não pude-
rem ser identificados, ou, se estrangeiros, não 
possuírem representantes no País.

§ 7º As agências de turismo que operam 
diretamente com frota própria deverão aten-
der aos requisitos específicos exigidos para o 
transporte de superfície.

 
SUBSEÇÃO IV 

Das Transportadoras Turísticas

Art. 28. Consideram-se transportadoras tu-
rísticas as empresas que tenham por objeto so-
cial a prestação de serviços de transporte turístico 
de superfície, caracterizado pelo deslocamento de 
pessoas em veículos e embarcações por vias ter-
restres e aquáticas, compreendendo as seguintes 
modalidades:

I – pacote de viagem: itinerário realizado 
em âmbito municipal, intermunicipal, interes-
tadual ou internacional que incluam, além do 
transporte, outros serviços turísticos como 
hospedagem, visita a locais turísticos, alimen-
tação e outros;

II – passeio local: itinerário realizado 
para visitação a locais de interesse turísti-
co do município ou vizinhança, sem incluir 
pernoite;

III – traslado: percurso realizado entre as 
estações terminais de embarque e desembar-
que de passageiros, meios de hospedagem e 
locais onde se realizem congressos, conven-
ções, feiras, exposições de negócios e respec-
tivas programações sociais; e

IV – especial: ajustado diretamente por 
entidades civis associativas, sindicais, de clas-
se, desportivas, educacionais, culturais, reli-
giosas, recreativas e grupo de pessoas físicas 
e de pessoas jurídicas, sem objetivo de lucro, 
com transportadoras turísticas, em âmbito 
municipal, intermunicipal, interestadual e in-
ternacional.

Art. 29. O Ministério do Turismo, ouvidos os de-
mais órgãos competentes sobre a matéria, fixará:

I – as condições e padrões para a clas-
sificação em categorias de conforto e serviços 

dos veículos terrestres e embarcações para 
o turismo; e 

II – os padrões para a identificação ofi-
cial a ser usada na parte externa dos veículos 
terrestres e embarcações referidas no inciso I 
do caput deste artigo. 

SUBSEÇÃO V 
Das Organizadoras de Eventos

Art. 30. Compreendem-se por organizadoras de 
eventos as empresas que têm por objeto social a presta-
ção de serviços de gestão, planejamento, organização, 
promoção, coordenação, operacionalização, produção 
e assessoria de eventos. 

§ 1º As empresas organizadoras de even-
tos distinguem-se em 2 (duas) categorias: as 
organizadoras de congressos, convenções 
e congêneres de caráter comercial, técnico-
científico, esportivo, cultural, promocional e 
social, de interesse profissional, associativo e 
institucional, e as organizadoras de feiras de 
negócios, exposições e congêneres.

§ 2º O preço do serviço das empresas 
organizadoras de eventos é o valor cobrado 
pelos serviços de organização, a comissão 
recebida pela intermediação na captação de 
recursos financeiros para a realização do even-
to e a taxa de administração referente à con-
tratação de serviços de terceiros.

SUBSEÇÃO VI 
Dos Parques Temáticos

Art. 31. Consideram-se parques temáticos os 
empreendimentos ou estabelecimentos que tenham 
por objeto social a prestação de serviços e atividades, 
implantados em local fixo e de forma permanente, am-
bientados tematicamente, considerados de interesse 
turístico pelo Ministério do Turismo. 

SUBSEÇÃO VII 
Dos Acampamentos Turísticos 

Art. 32. Consideram-se acampamentos turísticos 
as áreas especialmente preparadas para a montagem 
de barracas e o estacionamento de reboques habitá-
veis, ou equipamento similar, dispondo, ainda, de ins-
talações, equipamentos e serviços específicos para 
facilitar a permanência dos usuários ao ar livre.

Parágrafo único. O Poder Executivo discriminará, 
mediante regulamentação, os equipamentos mínimos 
necessários para o enquadramento do prestador de ser-
viço na atividade de que trata o caput deste artigo. 
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SUBSEÇÃO VIII 
Dos Direitos

Art. 33. São direitos dos prestadores de serviços 
turísticos cadastrados no Ministério do Turismo, res-
guardadas as diretrizes da Política Nacional de Turis-
mo, na forma desta Lei:

I – o acesso a programas de apoio, finan-
ciamentos ou outros benefícios constantes da 
legislação de fomento ao turismo;

II – a menção de seus empreendimentos 
ou estabelecimentos empresariais, bem como 
dos serviços que exploram ou administram, em 
campanhas promocionais do Ministério do Tu-
rismo e da Embratur, para as quais contribuam 
financeiramente; e 

III – a utilização de siglas, palavras, mar-
cas, logomarcas, número de cadastro e selos 
de qualidade, quando for o caso, em promoção 
ou divulgação oficial para as quais o Ministério 
do Turismo e a Embratur contribuam técnica 
ou financeiramente. 

 
SUBSEÇÃO IX 
Dos Deveres

Art. 34. São deveres dos prestadores de servi-
ços turísticos:

I – mencionar e utilizar, em qualquer forma 
de divulgação e promoção, o número de cadas-
tro, os símbolos, expressões e demais formas 
de identificação determinadas pelo Ministério 
do Turismo;

II – apresentar, na forma e no prazo es-
tabelecido pelo Ministério do Turismo, infor-
mações e documentos referentes ao exercício 
de suas atividades, empreendimentos, equi-
pamentos e serviços, bem como ao perfil de 
atuação, qualidades e padrões dos serviços 
por eles oferecidos;

III – manter, em suas instalações, livro 
de reclamações e, em local visível, cópia do 
certificado de cadastro; e

IV – manter, no exercício de suas ativi-
dades, estrita obediência aos direitos do con-
sumidor e à legislação ambiental.

 
SEÇÃO II 

Da Fiscalização

Art. 35. O Ministério do Turismo, no âmbito de 
sua competência, fiscalizará o cumprimento desta 
Lei por toda e qualquer pessoa, física ou jurídica, que 

exerça a atividade de prestação de serviços turísticos, 
cadastrada ou não, inclusive as que adotem, por ex-
tenso ou de forma abreviada, expressões ou termos 
que possam induzir em erro quanto ao real objeto de 
suas atividades. 

SEÇÃO III 
Das Infrações e das Penalidades

SUBSEÇÃO I 
Das Penalidades

Art. 36. A não-observância do disposto nesta Lei 
sujeitará os prestadores de serviços turísticos, obser-
vado o contraditório e a ampla defesa, às seguintes 
penalidades:

I – advertência por escrito;
II – multa; 
III – cancelamento da classificação;
IV – interdição de local, atividade, insta-

lação, estabelecimento empresarial, empre-
endimento ou equipamento; e

V – cancelamento do cadastro. 
§ 1º As penalidades previstas nos incisos 

II a V do caput deste artigo poderão ser apli-
cadas isolada ou cumulativamente.

§ 2º A aplicação da penalidade de ad-
vertência não dispensa o infrator da obriga-
ção de fazer ou deixar de fazer, interromper, 
cessar, reparar ou sustar de imediato o ato ou 
a omissão caracterizada como infração, sob 
pena de incidência de multa ou aplicação de 
penalidade mais grave.

§ 3º A penalidade de multa será em mon-
tante não inferior a R$ 350,00 (trezentos e cin-
qüenta reais) e não superior a R$ 1.000.000,00 
(um milhão de reais).

§ 4º Regulamento disporá sobre critérios 
para gradação dos valores das multas.

§ 5º A penalidade de interdição será man-
tida até a completa regularização da situação, 
ensejando a reincidência de tal ocorrência 
aplicação de penalidade mais grave.

§ 6º A penalidade de cancelamento da 
classificação ensejará a retirada do nome do 
prestador de serviços turísticos da página ele-
trônica do Ministério do Turismo, na qual consta 
o rol daqueles que foram contemplados com a 
chancela oficial de que trata o parágrafo único 
do art. 25 desta Lei.

§ 7º A penalidade de cancelamento de 
cadastro implicará a paralisação dos servi-
ços e a apreensão do certificado de cadastro, 
sendo deferido prazo de até 30 (trinta) dias, 
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contados da ciência do infrator, para regula-
rização de compromissos assumidos com os 
usuários, não podendo, no período, assumir 
novas obrigações. 

§ 8º As penalidades referidas nos inci-
sos III a V do caput deste artigo acarretarão a 
perda, no todo, ou em parte, dos benefícios, 
recursos ou incentivos que estejam sendo con-
cedidos ao prestador de serviços turísticos. 

Art. 37. Serão observados os seguintes fatores 
na aplicação de penalidades:

I – natureza das infrações;
II – menor ou maior gravidade da infra-

ção, considerados os prejuízos dela decor-
rentes para os usuários e para o turismo na-
cional; e

III – circunstâncias atenuantes ou agra-
vantes, inclusive os antecedentes do infrator.

§ 1º Constituirão circunstâncias atenu-
antes a colaboração com a fiscalização e a 
presteza no ressarcimento dos prejuízos ou 
reparação dos erros. 

§ 2º Constituirão circunstâncias agra-
vantes a reiterada prática de infrações, a so-
negação de informações e documentos e os 
obstáculos impostos à fiscalização.

§ 3º O Ministério do Turismo manterá 
sistema cadastral de informações no qual se-
rão registradas as infrações e as respectivas 
penalidades aplicadas.

Art. 38. A multa a ser cominada será graduada 
de acordo com a gravidade da infração, a vantagem 
auferida, a condição econômica do fornecedor, bem 
como com a imagem do turismo nacional, devendo 
sua aplicação ser precedida do devido procedimento 
administrativo, e ser levados em conta os seguintes 
fatores:

I – maior ou menor gravidade da infra-
ção; e

II – circunstâncias atenuantes ou agra-
vantes. 

§ 1º As multas a que se refere esta Lei, 
devidamente atualizadas na data de seu efeti-
vo pagamento, serão recolhidas à conta única 
do Tesouro Nacional.

§ 2º Os débitos decorrentes do não-paga-
mento, no prazo de 30 (trinta) dias, de multas 
aplicadas pelo Ministério do Turismo serão, 
após apuradas sua liquidez e certeza, inscri-
tos na Dívida Ativa da União.

Art. 39. Caberá pedido de reconsideração, no pra-
zo de 10 (dez) dias, contados a partir da efetiva ciência 
pelo interessado, à autoridade que houver proferido 
a decisão de aplicar a penalidade, a qual decidirá no 
prazo de 5 (cinco) dias.

§ 1º No caso de indeferimento, o inte-
ressado poderá, no prazo de 10 (dez) dias, 
contados da ciência da decisão, apresentar 
recurso hierárquico, com efeito suspensivo, 
para uma junta de recursos, com composição 
tripartite formada por 1 (um) representante 
dos empregadores, 1 (um) representante dos 
empregados, ambos escolhidos entre as asso-
ciações de classe componentes do Conselho 
Nacional de Turismo, e 1 (um) representante 
do Ministério do Turismo.

§ 2º Os critérios para composição e a 
forma de atuação da junta de recursos, de que 
trata o § 1º deste artigo, serão regulamentados 
pelo Poder Executivo.

Art. 40. Cumprida a penalidade e cessados os 
motivos de sua aplicação, os prestadores de serviços 
turísticos poderão requerer reabilitação.

Parágrafo único. Deferida a reabilitação, as pena-
lidades anteriormente aplicadas deixarão de constituir 
agravantes, no caso de novas infrações, nas seguin-
tes condições:

I – Decorridos 180 (cento e oitenta) dias 
sem a ocorrência de novas infrações nos ca-
sos de advertência; 

II – Decorridos 2 (dois) anos sem a ocor-
rência de novas infrações nos casos de multa 
ou cancelamento da classificação; e

III – Decorridos 5 (cinco) anos, sem a 
ocorrência de novas infrações, nos casos de 
interdição de local, atividade, instalação, esta-
belecimento empresarial, empreendimento ou 
equipamento ou cancelamento de cadastro.

SUBSEÇÃO II 
Das Infrações

Art. 41. Prestar serviços de turismo sem o devi-
do cadastro no Ministério do Turismo ou não atualizar 
cadastro com prazo de validade vencido:

Pena – multa e interdição do local e atividade, 
instalação, estabelecimento empresarial, empreendi-
mento ou equipamento.

Parágrafo único. A penalidade de interdição será 
mantida até a completa regularização da situação, en-
sejando a reincidência de tal ocorrência aplicação de 
penalidade mais grave.
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Art. 42. Não fornecer os dados e informações 
previstos no art. 26 desta Lei:

Pena – advertência por escrito.
Art. 43. Não cumprir com os deveres insertos no 

art. 34 desta Lei:
Pena – advertência por escrito.
Parágrafo único. No caso de não-observância 

dos deveres insertos no inciso IV do caput do art. 34 
desta Lei, caberá aplicação de multa, conforme dispu-
ser Regulamento.

CAPÍTULO VI 
Disposições Finais

Art. 44. O Ministério do Turismo poderá delegar 
competência para o exercício de atividades e atribui-
ções específicas estabelecidas nesta Lei a órgãos e 
entidades da administração pública, inclusive de demais 
esferas federativas, em especial das funções relativas 
ao cadastramento, classificação e fiscalização dos pres-
tadores de serviços turísticos, assim como a aplicação 
de penalidades e arrecadação de receitas. 

Art. 45. Os prestadores de serviços turísticos 
cadastrados na data da publicação desta Lei deverão 
adaptar-se ao disposto nesta Lei quando expirado o 
prazo de validade do certificado de cadastro.

Art. 46. Para efeito de interpretação do § 1º do 
art. 3º da Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998, 
do inciso I do caput do art. 25 e do inciso I do caput do 
art. 29 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, 
do art. 31 da Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995, 
e do art. 20 da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 
1995, considera-se receita bruta dos serviços de in-
termediação o preço da comissão recebida dos for-
necedores ou o valor que agregar ao preço de custo 
destes fornecedores.

Art. 47. Nos termos do inciso II do caput do art. 
150 da Constituição Federal, fica classificado como 
atividade econômica exportadora o setor de turismo 
receptivo, caracterizado por seus agentes econômicos, 
tais como meios de hospedagem, agências de turismo 
receptivo, bem como organizadoras e administradoras 
de feiras, eventos, congressos e similares, nas ações 
e programas que objetivam a captação de turistas es-
trangeiros de lazer e de negócios para o Brasil.

§ 1º A classificação estabelecida no caput deste 
artigo implica o direito à fruição por qualquer prestador 
de serviço do setor de turismo receptivo de todos os 
benefícios fiscais, linhas de crédito e financiamentos 
oficiais instituídos em órgãos, bancos e agências pú-
blicas para fomentar a exportação.

§ 2º O Poder Executivo regulamentará o dispos-
to neste artigo, instruindo todos os órgãos públicos da 
administração direta e indireta que tratam da atividade 

exportadora, para análise e acolhimento de projetos 
do setor de turismo receptivo. 

Art. 48. Esta Lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação, observado, quanto ao seu art. 46, o disposto 
no inciso I do caput do art. 106 da Lei nº 5.172, de 25 
de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional.

Art. 49. Ficam revogados:

I – a Lei nº 6.505, de 13 de dezembro 
de 1977;

II – o Decreto-Lei nº 2.294, de 21 de no-
vembro de 1986; e

III – os incisos VIII e X do caput e os §§ 
2º e 3º do art. 3º, o inciso VIII do caput do art. 
6º e o art. 8º da Lei nº 8.181, de 28 de março 
de 1991.

Sala das Sessões, 13 de agosto de 2008. – De-
putado Marcelo Teixeira, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Aque-
les que forem pela aprovação permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

APROVADA.
A matéria vai à sanção.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Con-

sulto o ilustre Deputado Duarte Nogueira sobre a ma-
téria da qual S.Exa. pediu o texto. É a matéria sobre 
o estágio?

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a ma-
téria que o PSDB indaga para conhecimento prévio do 
relatório é o Projeto de Lei nº 4.065-A, de 1993, que 
altera a redação da Lei nº 6.494, que dispõe sobre os 
estágios de estudantes de estabelecimentos de ensi-
no médio etc.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Item 
10. Projeto de Lei nº 4.065, de 1993, do Senado Fe-
deral...

O SR. DUARTE NOGUEIRA – Sr. Presidente, 
podemos passar para o próximo item acordado, dei-
xando por derradeiro este, conforme acordo feito. É o 
projeto que trata da licença-maternidade.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Va-
mos inverter a pauta.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Pró-
ximo item.

PROJETO DE LEI Nº 2.513, DE 2007 
(Do Senado Federal)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei nº 2.513, de 2007, que cria o Programa 
Empresa Cidadã, destinada à prorrogação 
da licença-maternidade mediante conces-
são de incentivo fiscal, e altera a Lei nº 8.212, 
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de 24 de julho de 1991. Tendo parecer das 
Comissões: de Trabalho, de Administração 
e Serviço Público, pela aprovação, Relatora: 
Deputada Thelma de Oliveira; de Segurida-
de Social e Família, pela aprovação desta e 
pela rejeição da emenda oferecida naque-
la Comissão. Pendentes de pareceres das 
Comissões de Finanças e Tributação e de 
Constituição e Justiça e de Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Con-
cedo a palavra, para oferecer parecer ao projeto, pela 
Comissão de Finanças e Tributação, ao Sr. Deputado 
Marcelo Almeida.

O SR. MARCELO ALMEIDA (Bloco/PMDB-PR. 
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Sras. e Srs. Deputados, na condição de Re-
lator desta matéria, gostaria de gastar uns 2 minutos 
explicando do que se trata.

Este é um projeto que começou pela Sociedade 
Brasileira de Pediatria, em 2005, quando conseguiu 
500 mil assinaturas, que foram levadas à OAB. Aí se 
iniciou um projeto para prorrogar a licença-maternidade 
de 120 dias para 6 meses ou 180 dias. Esse projeto, 
de autoria da Senadora Patrícia Saboya, começou em 
2007, veio para a Casa, passou por algumas Comis-
sões, onde a Deputada Federal Rita Camata também 
deu seu parecer, e chega a este Plenário.

O DATASENADO fez uma pesquisa interessan-
te, em que entrevistou 803 pessoas. Oitenta por cen-
to delas acharam que era uma boa idéia; 13%, não. E 
entendiam que quem ganhava muito com isso eram o 
bebê e a mãe: 74%, o bebê; 14%, a mãe. E a proposta 
vem para esta Casa com esse objetivo.

Se perguntarem pelo lado do médico, claro, essa 
proposta proporcionará adaptação maior da criança 
ao mundo, porque vai ficar 6 meses com a mãe, e 
não 4 meses. O segundo motivo é a adaptação com 
o alimento. O terceiro é a adaptação com a própria 
família. Então essa é uma maneira de fazer diferente. 
Cinqüenta e oito cidades, em 6 Estados, já estão com 
essa lei funcionando.

Na Comissão de Finanças e Tributação, o nosso 
problema é o lado financeiro. Aí, sim, para não mudar 
o art. 7º da Constituição Federal, que trata dos direitos 
do trabalhador, criou-se um programa, o Programa Em-
presa Cidadã. Quando se criou esse programa, trou-
xemos à Comissão de Finanças um problema que vai 
ter que ser resolvido pelo Poder Executivo.

O que significa? Como há renúncia fiscal, há 
empregador e empregado, então há o Fisco e as con-
tribuições sociais, tanto patronal quanto do emprega-
do.  Para não haver um furo na Previdência, para não 
haver um problema no Imposto de Renda da Pessoa 

Física, como essa lei não traz, no seu esboço, qual é 
a renúncia fiscal que o Governo Federal vai ter nos 
próximos 3 anos, nós a estamos aprovando com uma 
ressalva, com base no art. 165 da Constituição, que 
trata do Orçamento.

O art. 165, § 6º, da Constituição, diz o seguinte: 

“Art. 165 .... ....................................... ....
§ 6º O projeto de lei orçamentária será 

acompanhado de demonstrativo regionaliza-
do do efeito, sobre as receitas e despesas, 
decorrente de isenções, anistias, remissões, 
subsídios (...)”. 

Estamos aprovando um projeto de lei, e cabe ao 
Executivo, em 60 dias, definir qual é o montante de 
renúncia que essa lei traz. A partir do momento em 
que nós o aprovamos, está absolutamente autorizado 
o Poder Público a fazer parte do Programa Empresa 
Cidadã. É claro que não está autorizado para as em-
presas públicas, porque o Governo Federal tem 60 dias 
para fazer esse trabalho. Enfim, nesse período de 60 
dias, já vai ter chegado a Lei Orçamentária Anual de 
2009. Portanto, esse projeto de lei passa a valer exa-
tamente em 2010.

O voto do Relator é pela aprovação, com essa 
ressalva.

Era isso o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. JÚLIO DELGADO – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. JÚLIO DELGADO (Bloco/PSB-MG. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço 
a V.Exa., com a aquiescência dos Líderes da Oposi-
ção e da base, que inclua o item 9 da pauta como uma 
das matérias a serem votadas na sessão que V.Exa. 
vai convocar.

O SR. EDUARDO SCIARRA (DEM-PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em 
homenagem ao Deputado Júlio Delgado, vamos con-
cordar com a votação dessa matéria na sessão ex-
traordinária. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Va-
mos encerrar a sessão, convocando sessão extra-
ordinária para as 19h33min, com os itens que foram 
acordados. 

Continuaremos esta matéria que estamos votan-
do, a criação do Programa Empresa Cidadã. Em segui-
da, vamos votar o PDC nº 518, de 2008, que aprova 
texto de acordo com a Espanha, e a matéria sobre o 
estágio universitário, ressalvada a questão do PSDB 
sobre o conteúdo da matéria.

Esses são os itens que fazem parte do acordo.
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VI – ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Nada 

mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – COM-

PARECEM MAIS À SESSÃO OS SRS.:

RORAIMA

Luciano Castro PR 
Urzeni Rocha PSDB 
Total de Roraima: 2

PARÁ

Nilson Pinto PSDB 
Total de Pará: 1

AMAZONAS

Ronaldo de Brito Leite PHS 
Total de Amazonas: 1

MARANHÃO

Nice Lobão DEM 
Roberto Rocha PSDB 
Total de Maranhão: 2

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB PmdbPtc
Eunício Oliveira PMDB PmdbPtc
Total de Ceará: 2

PIAUÍ

Paes Landim PTB 
Total de Piauí: 1

RIO GRANDE DO NORTE

Fábio Faria PMN PsbPdtPCdoBPmnPrb
João Maia PR 
Total de Rio Grande do Norte: 2

PARAÍBA

Marcondes Gadelha PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Paraíba: 1

PERNAMBUCO

Bruno Rodrigues PSDB 
Eduardo da Fonte PP 
Raul Jungmann PPS 
Renildo Calheiros PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Pernambuco: 4

ALAGOAS

Augusto Farias PTB 
Olavo Calheiros PMDB PmdbPtc
Total de Alagoas: 2

BAHIA

Nelson Pellegrino PT 
Total de Bahia: 1

MINAS GERAIS

Leonardo Monteiro PT 
Mauro Lopes PMDB PmdbPtc
Saraiva Felipe PMDB PmdbPtc
Total de Minas Gerais: 3

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PMDB PmdbPtc
Leandro Sampaio PPS 
Total de Rio de Janeiro: 2

SÃO PAULO

Michel Temer PMDB PmdbPtc
Reinaldo Nogueira PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Ricardo Berzoini PT 
Vadão Gomes PP 
Vicentinho PT 
Total de São Paulo: 5

MATO GROSSO

Wellington Fagundes PR 
Total de Mato Grosso: 1

DISTRITO FEDERAL

Augusto Carvalho PPS 
Magela PT 
Total de Distrito Federal: 2

GOIÁS

Íris de Araújo PMDB PmdbPtc
Total de Goiás: 1

PARANÁ

Airton Roveda PR 
Osmar Serraglio PMDB PmdbPtc
Takayama PSC 
Total de Paraná: 3

RIO GRANDE DO SUL

Enio Bacci PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Luis Carlos Heinze PP 
Sérgio Moraes PTB 
Total de Rio Grande do Sul: 3

DEIXAM DE COMPARECER À SESSÃO 
OS SRS.:

AMAPÁ

Alessandro Sabino PMDB PmdbPtc
Dalva Figueiredo PT 
Total de Amapá: 2

PARÁ

Bel Mesquita PMDB PmdbPtc
Wandenkolk Gonçalves PSDB 
Wladimir Costa PMDB PmdbPtc
Total de Pará: 3
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AMAZONAS

Carlos Souza PP 
Total de Amazonas: 1

ACRE

Henrique Afonso PT 
Ilderlei Cordeiro PPS 
Perpétua Almeida PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Sergio Petecão PMN PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Acre: 4

TOCANTINS

Lázaro Botelho PP 
NIlmar Ruiz DEM 
Total de Tocantins: 2

MARANHÃO

Clóvis Fecury DEM 
Flávio Dino PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Gastão Vieira PMDB PmdbPtc
Pedro Novais PMDB PmdbPtc
Ribamar Alves PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Maranhão: 5

CEARÁ

Eudes Xavier PT 
Manoel Salviano PSDB 
Total de Ceará: 2

PIAUÍ

Alberto Silva PMDB PmdbPtc
B. Sá PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Mussa Demes DEM 
Total de Piauí: 3

RIO GRANDE DO NORTE

Fátima Bezerra PT 
Rogério Marinho PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Rio Grande do Norte: 2

PARAÍBA

Damião Feliciano PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Rômulo Gouveia PSDB 
Total de Paraíba: 2

PERNAMBUCO

Carlos Wilson PT 
Gonzaga Patriota PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Marcos Antonio PRB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Pernambuco: 3

ALAGOAS

Cristiano Matheus PMDB PmdbPtc
Total de Alagoas: 1

SERGIPE

Albano Franco PSDB 
Total de Sergipe: 1

BAHIA

Jusmari Oliveira PR 
Severiano Alves PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Bahia: 2

MINAS GERAIS

Antônio Roberto PV 
Custódio Mattos PSDB 
Fábio Ramalho PV 
Geraldo Thadeu PPS 
Leonardo Quintão PMDB PmdbPtc
Rodrigo de Castro PSDB 
Total de Minas Gerais: 6

ESPÍRITO SANTO

Neucimar Fraga PR 
Rose de Freitas PMDB PmdbPtc
Total de Espírito Santo: 2

RIO DE JANEIRO

Arnaldo Vianna PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Indio da Costa DEM 
Marina Maggessi PPS 
Rodrigo Maia DEM 
Sandro Matos PR 
Solange Amaral DEM 
Total de Rio de Janeiro: 6

SÃO PAULO

Abelardo Camarinha PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Aline Corrêa PP 
Carlos Sampaio PSDB 
Clodovil Hernandes PR 
Edson Aparecido PSDB 
João Paulo Cunha PT 
Luciana Costa PR 
Marcelo Ortiz PV 
Márcio França PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Paulo Maluf PP 
Total de São Paulo: 10

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT 
Rogério Silva PP 
Total de Mato Grosso: 2

GOIÁS

Ronaldo Caiado DEM 
Total de Goiás: 1
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PARANÁ

Alfredo Kaefer PSDB 
Dr. Rosinha PT 
Total de Paraná: 2

SANTA CATARINA

Acélio Casagrande PMDB PmdbPtc
Fernando Coruja PPS 
Mauro Mariani PMDB PmdbPtc
Total de Santa Catarina: 3

 
RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP 
Cezar Schirmer PMDB PmdbPtc
Claudio Diaz PSDB 
Total de Rio Grande do Sul: 3

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – En-
cerro a sessão, convocando para hoje, quarta-feira, 
dia 13 de agosto, às 19h33min, sessão extraordinária, 
com a seguinte

 
ORDEM DO DIA

 
URGÊNCIA 

(Art. 155 do Regimento Interno)

 
Discussão

1 
PROJETO DE LEI Nº 2.513-A, DE 2007 

(Do Senado Federal)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei nº 2.513-A, de 2007, que destinado a 
prorrogar por sessenta dias a duração da 
licença-maternidade, estabelecendo que as 
importâncias recebidas a título de prorroga-
ção não integrarão o salário de contribuição; 
tendo parecer das Comissões: de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público, pela 
aprovação (Relatora: Dep. Thelma de Oli-
veira); de Seguridade Social e Família, pela 
aprovação deste, e pela rejeição da Emenda 
1/2008 da CSSF (Relatora: Dep.Rita Cama-
ta); do relator designado em Plenário, pela 
Comissão de Finanças e Tributação pela 
adequação financeira e orçamentária deste, 
com emenda (Relator, Dep. Marcelo Almei-
da). Pendente de parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania. 

2 
PROJETO DE LEI Nº 4.065-A, DE 1993 

(Do Senado Federal)

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Lei nº 4.065-A, de 1993, que “altera a 
redação da Lei nº 6.494, de 7 de dezembro 
de 1977, que dispõe sobre os estágios de 
estudantes de estabelecimentos de ensi-
no médio e superior; tendo pareceres: da 
Comissão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público pela rejeição deste e apro-
vação do Projeto de Lei nº 4.539/94, apensa-
do (Relator: Sr. Paulo Paim); da Comissão 
de Educação, Cultura e Desporto pela re-
jeição deste e do Projeto de Lei nº 4.539/94, 
apensado (Relatora: Sra. Esther Grossi); e 
da Comissão de Constituição e Justiça e 
de Redação pela constitucionalidade, ju-
ridicidade e técnica legislativa deste e in-
juridicidade do Projeto de Lei nº 4.539/94, 
apensado (Relator: Sr. Edson Soares). 

Tendo apensados os PLs de nºs 4.136/98, 
1.476/99, 5.835/01, 5.245/01 (419/03), 239/03, 
2.402/03, 3.628/04 (6.406/05, 7.429/06), 
6.355/05, 540/07 (1.274/07), 1.223/07, 
2.419/07, 3.233/08 e 3.531/08. 

URGÊNCIA  
(Artigo 151, I, “j” do Regimento Interno)

Discussão

3 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 518-A, DE 2008 
(Da Comissão de Relações Exteriores  

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 518-A, de 2008, que 
aprova o texto do Acordo entre a República 
Federativa do Brasil e o Reino da Espanha 
sobre Reconhecimento Recíproco de Cartei-
ras de Habilitação, assinado em Madri, em 
17 de setembro de 2007; tendo pareceres 
das Comissões: de Viação e Transportes, 
pela aprovação (Relator: Dep. Hugo Leal); 
e de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa (Dep. Hugo Leal).

(Encerra-se a sessão às 19 horas e 31 
minutos.)



37916 Quinta-feira 14 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2008

SEÇÃO I

Ata da 192ª Sessão, Extraordinária, Noturna, 
em 13 de agosto de 2008

Presidência dos Srs.: Narcio Rodrigues, 1º Vice-Presidente

ÀS 19 HORAS E 32 MINUTOS COMPA-
RECEM À CASA OS SRS.:

Arlindo Chinaglia
Narcio Rodrigues
Inocêncio Oliveira
Osmar Serraglio
Ciro Nogueira
Waldemir Moka
José Carlos Machado
Manato
Arnon Bezerra
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
Janete Capiberibe PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Jurandil Juarez PMDB PmdbPtc
Lucenira Pimentel PR
Sebastião Bala Rocha PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Presentes Amapá: 6

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB PmdbPtc
Beto Faro PT
Elcione Barbalho PMDB PmdbPtc
Gerson Peres PP
Giovanni Queiroz PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Jader Barbalho PMDB PmdbPtc
Lira Maia DEM

Lúcio Vale PR
Nilson Pinto PSDB
Paulo Rocha PT
Vic Pires Franco DEM
Zé Geraldo PT
Zenaldo Coutinho PSDB
Zequinha Marinho PMDB PmdbPtc
Presentes Pará: 14

AMAZONAS

Átila Lins PMDB PmdbPtc
Francisco Praciano PT
Marcelo Serafim PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Rebecca Garcia PP
Ronaldo de Brito Leite PHS
Silas Câmara PSC
Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Presentes Amazonas: 7

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
Nilson Mourão PT
Presentes Acre: 4

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB
João Oliveira DEM
Laurez Moreira PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
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Moises Avelino PMDB PmdbPtc
Osvaldo Reis PMDB PmdbPtc
Vicentinho Alves PR
Presentes Tocantins: 6

 
MARANHÃO

Carlos Brandão PSDB
Cleber Verde PRB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Davi Alves Silva Júnior PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Domingos Dutra PT
Julião Amin PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Nice Lobão DEM
Pedro Fernandes PTB
Pinto Itamaraty PSDB
Professor Setimo PMDB PmdbPtc
Roberto Rocha PSDB
Sarney Filho PV
Sebastião Madeira PSDB
Waldir Maranhão PP
Presentes Maranhão: 13

 
CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB PmdbPtc
Ariosto Holanda PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Chico Lopes PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Ciro Gomes PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
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
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: 19

PIAUÍ

Átila Lira PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Júlio Cesar DEM
Marcelo Castro PMDB PmdbPtc
Nazareno Fonteles PT
Osmar Júnior PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Paes Landim PTB
Presentes Piauí: 6

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado DEM
Fábio Faria PMN PsbPdtPCdoBPmnPrb
Felipe Maia DEM
Henrique Eduardo Alves PMDB PmdbPtc
João Maia PR
Sandra Rosado PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Presentes Rio Grande do Norte: 6

PARAÍBA

Armando Abílio PTB
Efraim Filho DEM
Luiz Couto PT
Manoel Junior PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Marcondes Gadelha PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Vital do Rêgo Filho PMDB PmdbPtc
Walter Brito Neto PRB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Wellington Roberto PR
Wilson Braga PMDB PmdbPtc
Wilson Santiago PMDB PmdbPtc
Presentes Paraíba: 10

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
José Chaves PTB
José Mendonça Bezerra DEM
Maurício Rands PT
Paulo Rubem Santiago PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Pedro Eugênio PT
Raul Henry PMDB PmdbPtc
Raul Jungmann PPS
Renildo Calheiros PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Roberto Magalhães DEM
Silvio Costa PMN PsbPdtPCdoBPmnPrb
Wolney Queiroz PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Presentes Pernambuco: 21

ALAGOAS

Augusto Farias PTB
Benedito de Lira PP
Carlos Alberto Canuto PMDB PmdbPtc
Francisco Tenorio PMN PsbPdtPCdoBPmnPrb
Givaldo Carimbão PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Joaquim Beltrão PMDB PmdbPtc
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Maurício Quintella Lessa PR
Olavo Calheiros PMDB PmdbPtc
Presentes Alagoas: 8

SERGIPE

Eduardo Amorim PSC
Iran Barbosa PT
Jackson Barreto PMDB PmdbPtc
Laércio Oliveira PSDB
Pedro Valadares 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
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
Jutahy Junior PSDB
Lídice da Mata PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Luiz Alberto PT
Luiz Bassuma PT
Marcelo Guimarães Filho PMDB PmdbPtc
Marcio Marinho PR
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
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
Aracely de Paula PR
Bilac Pinto PR
Bonifácio de Andrada PSDB
Carlos Melles DEM
Carlos Willian PTC PmdbPtc
Ciro Pedrosa PV
Edmar Moreira DEM
Eduardo Barbosa PSDB
Elismar Prado PT
Fernando Diniz PMDB PmdbPtc
George Hilton PP
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
Leonardo Quintão PMDB PmdbPtc
Lincoln Portela PR
Luiz Fernando Faria PP
Márcio Reinaldo Moreira PP
Marcos Montes DEM
Maria do Carmo Lara PT
Maria Lúcia Cardoso PMDB PmdbPtc
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
Saraiva Felipe PMDB PmdbPtc
Virgílio Guimarães PT
Vitor Penido DEM
Presentes Minas Gerais: 46

ESPÍRITO SANTO

Camilo Cola PMDB PmdbPtc
Iriny Lopes PT
Jurandy Loureiro PSC
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Lelo Coimbra PMDB PmdbPtc
Luiz Paulo Vellozo Lucas PSDB
Rita Camata PMDB PmdbPtc
Sueli Vidigal PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Presentes Espírito Santo: 7

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PMDB PmdbPtc
Andreia Zito PSDB
Antonio Carlos Biscaia PT
Ayrton Xerez 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
Filipe Pereira PSC
Geraldo Pudim PMDB PmdbPtc
Hugo Leal PSC
Jair Bolsonaro PP
Jorge Bittar PT
Leandro Sampaio PPS
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
Pastor Manoel Ferreira PTB
Rogerio Lisboa DEM
Silvio Lopes PSDB
Simão Sessim PP
Solange Almeida PMDB PmdbPtc
Suely PR
Vinicius Carvalho PTdoB
Presentes Rio de Janeiro: 39

SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Antonio Bulhões PMDB PmdbPtc
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB
Antonio Carlos Pannunzio PSDB

Antonio Palocci PT
Arnaldo Faria de Sá PTB
Arnaldo Jardim PPS
Arnaldo Madeira PSDB
Beto Mansur PP
Cândido Vaccarezza PT
Carlos Zarattini PT
Celso Russomanno PP
Cláudio Magrão PPS
Devanir Ribeiro PT
Dr. Nechar PV
Dr. Pinotti DEM
Dr. Talmir PV
Dr. Ubiali PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Duarte Nogueira PSDB
Edson Aparecido PSDB
Emanuel Fernandes PSDB
Fernando Chucre PSDB
Francisco Rossi PMDB PmdbPtc
Frank Aguiar PTB
Guilherme Campos DEM
Ivan Valente PSOL
Janete Rocha Pietá PT
Jefferson Campos PTB
Jilmar Tatto PT
João Dado PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
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 PsbPdtPCdoBPmnPrb
Michel Temer PMDB PmdbPtc
Milton Monti PR
Nelson Marquezelli PTB
Paulo Pereira da Silva PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Paulo Renato Souza PSDB
Paulo Teixeira PT
Regis de Oliveira PSC
Reinaldo Nogueira PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
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
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Vanderlei Macris PSDB
Vicentinho PT
Walter Ihoshi DEM
William Woo PSDB
Presentes São Paulo: 61

MATO GROSSO

Carlos Bezerra PMDB PmdbPtc
Eduardo Moura PPS
Eliene Lima PP
Thelma de Oliveira PSDB
Valtenir Pereira PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Wellington Fagundes PR
Presentes Mato Grosso: 6

DISTRITO FEDERAL

Augusto Carvalho PPS
Jofran Frejat PR
Laerte Bessa PMDB PmdbPtc
Magela PT
Osório Adriano DEM
Ricardo Quirino PR
Rodrigo Rollemberg PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Tadeu Filippelli PMDB PmdbPtc
Presentes Distrito Federal: 8

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB
Chico Abreu PR
Íris de Araújo PMDB PmdbPtc
João Campos PSDB
Jovair Arantes PTB
Leandro Vilela PMDB PmdbPtc
Leonardo Vilela PSDB
Luiz Bittencourt PMDB PmdbPtc
Marcelo Melo PMDB PmdbPtc
Pedro Chaves PMDB PmdbPtc
Pedro Wilson PT
Professora Raquel Teixeira PSDB
Rubens Otoni PT
Sandes Júnior PP
Sandro Mabel PR
Tatico PTB
Presentes Goiás: 16

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT
Antonio Cruz PP
Dagoberto PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Geraldo Resende PMDB PmdbPtc
Nelson Trad PMDB PmdbPtc
Vander Loubet PT
Waldir Neves PSDB
Presentes Mato Grosso do Sul: 7

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM
Affonso Camargo PSDB
Airton Roveda PR
Alceni Guerra DEM
Alex Canziani PTB
Andre Vargas PT
Angelo Vanhoni PT
Assis do Couto PT
Barbosa Neto PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Cezar Silvestri PPS
Chico da Princesa PR
Dilceu Sperafico PP
Eduardo Sciarra DEM
Giacobo PR
Gustavo Fruet PSDB
Hermes Parcianello PMDB PmdbPtc
Luiz Carlos Hauly PSDB
Luiz Carlos Setim DEM
Marcelo Almeida PMDB PmdbPtc
Max Rosenmann PMDB PmdbPtc
Moacir Micheletto PMDB PmdbPtc
Nelson Meurer PP
Odílio Balbinotti PMDB PmdbPtc
Ratinho Junior PSC
Ricardo Barros PP
Rodrigo Rocha Loures PMDB PmdbPtc
Takayama PSC
Presentes Paraná: 27

SANTA CATARINA

Angela Amin PP
Carlito Merss PT
Celso Maldaner PMDB PmdbPtc
Décio Lima PT
Edinho Bez PMDB PmdbPtc
Gervásio Silva PSDB
João Matos PMDB PmdbPtc
João Pizzolatti PP
Nelson Goetten PR
Paulo Bornhausen DEM
Valdir Colatto PMDB PmdbPtc
Vignatti PT
Zonta PP
Presentes Santa Catarina: 13

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT
Beto Albuquerque PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Darcísio Perondi PMDB PmdbPtc
Eliseu Padilha PMDB PmdbPtc
Enio Bacci PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Germano Bonow DEM



Agosto de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 14 37921 

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
Paulo Pimenta PT
Paulo Roberto PTB
Pepe Vargas PT
Pompeo de Mattos PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Professor Ruy Pauletti PSDB
Renato Molling PP
Sérgio Moraes PTB
Tarcísio Zimmermann PT
Vieira da Cunha PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Vilson Covatti PP
Presentes Rio Grande do Sul: 28

I – ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Ha-

vendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus e em nome do povo 

brasileiro iniciamos os nossos trabalhos.

II – LEITURA DA ATA
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Fica 

dispensada a leitura da ata da sessão anterior.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Passa-

se à leitura do expediente.

III – EXPEDIENTE
Não há expediente a ser lido.

IV – ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DE-
PUTADOS:

RORAIMA

Angela Portela PT 
Edio Lopes PMDB PmdbPtc
Francisco Rodrigues DEM 
Luciano Castro PR 
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
Janete Capiberibe PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Jurandil Juarez PMDB PmdbPtc
Lucenira Pimentel PR 
Sebastião Bala Rocha PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Amapá: 6

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB PmdbPtc
Beto Faro PT 
Elcione Barbalho PMDB PmdbPtc
Gerson Peres PP 
Giovanni Queiroz PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Jader Barbalho PMDB PmdbPtc
Lira Maia DEM 
Lúcio Vale PR 
Nilson Pinto PSDB 
Paulo Rocha PT 
Vic Pires Franco DEM 
Zé Geraldo PT 
Zenaldo Coutinho PSDB 
Zequinha Marinho PMDB PmdbPtc
Total de Pará: 14

AMAZONAS

Átila Lins PMDB PmdbPtc
Francisco Praciano PT 
Marcelo Serafim PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Rebecca Garcia PP 
Ronaldo Leite PHS 
Silas Câmara PSC 
Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Amazonas: 7

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 
Nilson Mourão PT 
Total de Acre: 4
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TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB 
João Oliveira DEM 
Laurez Moreira PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Moises Avelino PMDB PmdbPtc
Osvaldo Reis PMDB PmdbPtc
Vicentinho Alves PR 
Total de Tocantins: 6

MARANHÃO

Carlos Brandão PSDB 
Cleber Verde PRB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Davi Alves Silva Júnior PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Domingos Dutra PT 
Julião Amin PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Nice Lobão DEM 
Pedro Fernandes PTB 
Pinto Itamaraty PSDB 
Professor Setimo PMDB PmdbPtc
Roberto Rocha PSDB 
Sarney Filho PV 
Sebastião Madeira PSDB 
Waldir Maranhão PP 
Total de Maranhão: 13

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB PmdbPtc
Ariosto Holanda PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Arnon Bezerra PTB 
Chico Lopes PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Ciro Gomes PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
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 
Marcelo Teixeira PR 
Mauro Benevides PMDB PmdbPtc
Pastor Pedro Ribeiro PMDB PmdbPtc
Paulo Henrique Lustosa PMDB PmdbPtc
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Vicente Arruda PR 
Zé Gerardo PMDB PmdbPtc
Total de Ceará: 20

PIAUÍ

Átila Lira PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Ciro Nogueira PP 
Júlio Cesar DEM 
Marcelo Castro PMDB PmdbPtc

Nazareno Fonteles PT 
Osmar Júnior PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Paes Landim PTB 
Total de Piauí: 7

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado DEM 
Fábio Faria PMN PsbPdtPCdoBPmnPrb
Felipe Maia DEM 
Henrique Eduardo Alves PMDB PmdbPtc
João Maia PR 
Sandra Rosado PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Rio Grande do Norte: 6

 
PARAÍBA

Armando Abílio PTB 
Efraim Filho DEM 
Luiz Couto PT 
Manoel Junior PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Marcondes Gadelha PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
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: 10

 
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 
Inocêncio Oliveira PR 
José Chaves PTB 
José Mendonça Bezerra DEM 
Maurício Rands PT 
Paulo Rubem Santiago PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Pedro Eugênio PT 
Raul Henry PMDB PmdbPtc
Raul Jungmann PPS 
Renildo Calheiros PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Roberto Magalhães DEM 
Silvio Costa PMN PsbPdtPCdoBPmnPrb
Wolney Queiroz PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Pernambuco: 22
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ALAGOAS

Augusto Farias PTB 
Benedito de Lira PP 
Carlos Alberto Canuto 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: 8

SERGIPE

Eduardo Amorim PSC 
Iran Barbosa PT 
Jackson Barreto PMDB PmdbPtc
José Carlos Machado DEM 
Laercio Oliveira PSDB 
Pedro Valadares 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 
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 
Jutahy Junior PSDB 
Lídice da Mata PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Luiz Alberto PT 
Luiz Bassuma PT 
Marcelo Guimarães Filho PMDB PmdbPtc
Márcio Marinho PR 
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
Tonha Magalhães PR 
Uldurico Pinto PMN PsbPdtPCdoBPmnPrb
Veloso PMDB PmdbPtc
Walter Pinheiro PT 
Zezéu Ribeiro PT 
Total de Bahia: 37

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Aelton Freitas PR 
Alexandre Silveira PPS 
Antônio Andrade PMDB PmdbPtc
Aracely de Paula PR 
Bilac Pinto PR 
Bonifácio de Andrada PSDB 
Carlos Melles DEM 
Carlos Willian PTC PmdbPtc
Ciro Pedrosa PV 
Edmar Moreira DEM 
Eduardo Barbosa PSDB 
Elismar Prado PT 
Fernando Diniz PMDB PmdbPtc
George Hilton PP 
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 
Maria do Carmo Lara PT 
Maria Lúcia Cardoso PMDB PmdbPtc
Mário de Oliveira PSC 
Mário Heringer PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Mauro Lopes PMDB PmdbPtc
Miguel Corrêa PT 
Miguel Martini PHS 
Narcio Rodrigues PSDB 
Odair Cunha PT 
Paulo Abi-Ackel PSDB 
Paulo Piau PMDB PmdbPtc
Rafael Guerra PSDB 
Reginaldo Lopes PT 
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Saraiva Felipe PMDB PmdbPtc
Virgílio Guimarães PT 
Vitor Penido DEM 
Total de Minas Gerais: 47

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
Sueli Vidigal PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Espírito Santo: 8

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PMDB PmdbPtc
Andreia Zito PSDB 
Antonio Carlos Biscaia PT 
Ayrton Xerez 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
Filipe Pereira PSC 
Geraldo Pudim PMDB PmdbPtc
Hugo Leal PSC 
Jair Bolsonaro PP 
Jorge Bittar PT 
Leandro Sampaio PPS 
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 
Pastor Manoel Ferreira PTB 
Rogerio Lisboa DEM 
Silvio Lopes PSDB 

Simão Sessim PP 
Solange Almeida PMDB PmdbPtc
Suely PR 
Vinicius Carvalho PTdoB 
Total de Rio de Janeiro: 40

SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Antonio Bulhões PMDB PmdbPtc
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Antonio Carlos Pannunzio PSDB 
Antonio Palocci PT 
Arlindo Chinaglia PT 
Arnaldo Faria de Sá PTB 
Arnaldo Jardim PPS 
Arnaldo Madeira PSDB 
Beto Mansur PP 
Cândido Vaccarezza PT 
Carlos Zarattini PT 
Celso Russomanno PP 
Cláudio Magrão PPS 
Devanir Ribeiro PT 
Dr. Nechar PV 
Dr. Pinotti DEM 
Dr. Talmir PV 
Dr. Ubiali PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Duarte Nogueira PSDB 
Emanuel Fernandes PSDB 
Fernando Chucre PSDB 
Francisco Rossi PMDB PmdbPtc
Frank Aguiar PTB 
Guilherme Campos DEM 
Ivan Valente PSOL 
Janete Rocha Pietá PT 
Jefferson Campos PTB 
Jilmar Tatto PT 
João Dado PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
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 
Luiza Erundina PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Michel Temer PMDB PmdbPtc
Milton Monti PR 
Nelson Marquezelli PTB 
Paulo Pereira da Silva PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Paulo Renato Souza PSDB 
Paulo Teixeira PT 
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Regis de Oliveira PSC 
Reinaldo Nogueira PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
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 
Total de São Paulo: 60

MATO GROSSO

Carlos Bezerra PMDB PmdbPtc
Eduardo Moura PPS 
Eliene Lima PP 
Thelma de Oliveira PSDB 
Valtenir Pereira PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Wellington Fagundes PR 
Total de Mato Grosso: 6

DISTRITO FEDERAL

Augusto Carvalho PPS 
Jofran Frejat PR 
Laerte Bessa PMDB PmdbPtc
Magela PT 
Osório Adriano DEM 
Ricardo Quirino PR 
Rodrigo Rollemberg PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Tadeu Filippelli PMDB PmdbPtc
Total de Distrito Federal: 8

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB 
Chico Abreu PR 
Íris de Araújo PMDB PmdbPtc
João Campos PSDB 
Jovair Arantes PTB 
Leandro Vilela PMDB PmdbPtc
Leonardo Vilela PSDB 
Luiz Bittencourt PMDB PmdbPtc
Marcelo Melo PMDB PmdbPtc
Pedro Chaves PMDB PmdbPtc
Pedro Wilson PT 
Professora Raquel Teixeira PSDB 
Rubens Otoni PT 
Sandes Júnior PP 
Sandro Mabel PR 
Tatico PTB 
Total de Goiás: 16

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Antonio Cruz PP 
Dagoberto PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Geraldo Resende PMDB PmdbPtc
Nelson Trad PMDB PmdbPtc
Vander Loubet PT 
Waldemir Moka PMDB PmdbPtc
Waldir Neves PSDB 
Total de Mato Grosso do Sul: 8

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM 
Affonso Camargo PSDB 
Airton Roveda PR 
Alceni Guerra DEM 
Alex Canziani PTB 
Andre Vargas PT 
Angelo Vanhoni PT 
Assis do Couto PT 
Barbosa Neto PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Cezar Silvestri PPS 
Chico da Princesa PR 
Dilceu Sperafico PP 
Eduardo Sciarra DEM 
Giacobo PR 
Gustavo Fruet PSDB 
Hermes Parcianello PMDB PmdbPtc
Luiz Carlos Hauly PSDB 
Luiz Carlos Setim DEM 
Marcelo Almeida PMDB PmdbPtc
Max Rosenmann PMDB PmdbPtc
Moacir Micheletto PMDB PmdbPtc
Nelson Meurer PP 
Odílio Balbinotti PMDB PmdbPtc
Osmar Serraglio PMDB PmdbPtc
Ratinho Junior PSC 
Ricardo Barros PP 
Rodrigo Rocha Loures PMDB PmdbPtc
Takayama PSC 
Total de Paraná: 28

SANTA CATARINA

Angela Amin PP 
Carlito Merss PT 
Celso Maldaner PMDB PmdbPtc
Décio Lima PT 
Edinho Bez PMDB PmdbPtc
Gervásio Silva PSDB 
João Matos PMDB PmdbPtc
João Pizzolatti PP 
Nelson Goetten PR 
Paulo Bornhausen DEM 



37926 Quinta-feira 14 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2008

Valdir Colatto PMDB PmdbPtc
Vignatti PT 
Zonta PP 
Total de Santa Catarina: 13

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT 
Beto Albuquerque PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Darcísio Perondi PMDB PmdbPtc
Eliseu Padilha PMDB PmdbPtc
Enio Bacci PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
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 
Paulo Pimenta PT 
Paulo Roberto PTB 
Pepe Vargas PT 
Pompeo de Mattos PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Professor Ruy Pauletti PSDB 
Renato Molling PP 
Sérgio Moraes PTB 
Tarcísio Zimmermann PT 
Vieira da Cunha PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Vilson Covatti PP 
Total de Rio Grande do Sul: 28

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – A lista 
de presença registra o comparecimento de 430 Senho-
ras Deputadas e Senhores Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Passa-
se à apreciação da matéria que está sobre a mesa e 
da constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Item 1.

PROJETO DE LEI Nº 2.513, DE 2007 
(Do Senado Federal)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei nº 2.513, de 2007, que cria o Programa 
Empresa Cidadã, destinada à prorrogação 
da licença-maternidade mediante conces-
são de incentivo fiscal, e altera a Lei nº 8.212, 
de 24 de julho de 1991; tendo pareceres das 
Comissões: de Trabalho, de Administração 
e Serviço Público, pela aprovação (Relato-

ra: Dep. Thelma de Oliveira); de Segurida-
de Social e Família, pela aprovação desta e 
pela rejeição da emenda oferecida naque-
la Comissão (Relatora: Dep. Rita Camata); 
e do Relator designado em Plenário, pela 
Comissão de Finanças e Tributação, pela 
adequação financeira e orçamentária deste 
(Relator: Dep. Marcelo Almeida). Pendente 
de parecer da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Con-
cedo a palavra, para oferecer parecer ao Projeto de Lei 
nº 2.513, pela Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, ao ilustre Deputado Henrique Fontana.

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Para emi-
tir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
primeiro, o projeto é absolutamente constitucional. Se-
gundo, se V.Exa. me permite ultrapassar o aspecto da 
constitucionalidade, quero dizer apenas uma frase: do 
ponto de vista do desenvolvimento das crianças, da 
relação mãe-filho e dos resultados para a saúde públi-
ca, com a diminuição de infecções respiratórias e de 
um conjunto de outras variáveis, esse projeto significa 
enorme avanço para o País. 

Estão de parabéns a Casa, por aprovar proposta 
com essa qualidade; a Senadora Patrícia Saboya, que 
protocolou o início deste debate; as Deputadas Ma-
nuela d’Ávila e Rita Camata, aqui presentes, que muito 
se envolveram com a aprovação da matéria, e todos 
que participaram da discussão acerca do aumento da 
licença à maternidade. 

Parabenizo a Câmara dos Deputados. 
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Passa-

se à discussão da matéria.
Concedo a palavra ao primeiro orador inscrito para 

falar contrariamente, Deputado Jair Bolsonaro. 
O SR. JAIR BOLSONARO (PP-RJ. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, preciso de não mais do 
que 1 minuto. 

Esse projeto, no meu entender, mais do que ao 
empregador, é prejudicial à própria mulher, à jovem mu-
lher, que vai ser ainda mais discriminada no mercado 
de trabalho. E não só a mulher que quer ter filhos, mas 
qualquer outra vai ser mais discriminada no tocante à 
escolha para contratação – haverá preferência para o 
sexo masculino –, bem como no que diz respeito ao 
montante final de sua remuneração.

Assim sendo, Sr. Presidente, lamento, mas sou 
obrigado a votar contra esse projeto, cuja votação 
será simbólica. 

O Congresso Nacional deve deixar de aprovar 
tantas leis paternalistas. O Brasil não cresce dessa ma-
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neira. O projeto não vai ajudar as mulheres chefes de 
família e vai ser muito prejudicial a todas as demais.

Registro, portanto, o meu voto contrário por oca-
sião da votação simbólica. 

Era só isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Para 

discutir a favor, concedo a palavra ao primeiro orador 
inscrito, o ilustre Deputado Luiz Carlos Hauly. (Pausa.) 
Ausente do plenário.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Rodrigo 
Rollemberg. (Pausa.) Também ausente do plenário.

Concedo a palavra à ilustre Deputada Rita Ca-
mata.

A SRA. RITA CAMATA (Bloco/PMDB-ES.) – Sr. 
Presidente, aproveito esta ocasião para, com a licença 
do meu Vice-Líder, em vez de discutir, fazer o encami-
nhamento pelo PMDB.

Tive a oportunidade de relatar esta matéria na 
Comissão de Seguridade Social e Família e faço 
questão de registrar a importância desta votação 20 
anos após a promulgação da Constituição Federal 
de 1988, quando consagramos o aumento de 90 
para 120 dias a licença-maternidade. Hoje, votare-
mos esse projeto que considero fundamental para 
consolidar a importância do aleitamento materno. 
O texto garante às trabalhadoras brasileiras regi-
das pela CLT a possibilidade de mais 60 dias de 
licença-maternidade, desde que as empresas onde 
exercem suas funções optem pela adesão ao pro-
grama Empresa Cidadã. 

O projeto partiu de  iniciativa da Sociedade Bra-
sileira de Pediatria, que contou com o apoio da Ordem 
dos Advogados do Brasil – OAB, e foi apresentado pela 
Senadora Patrícia Saboya. 

Sras. e Srs. Deputados, a amamentação não é 
importante apenas para garantir a imunização dos be-
bês, mas também para garantir segurança emocional 
e psicológica para um ser que vai se tornar adulto, um 
homem ou uma mulher. 

E esse projeto, que avança de forma significati-
va, é ainda mais importante neste momento em que 
a família passa por uma fase de desestruturação. A 
célula familiar é fundamental, e amamentar mais 2 
meses muito significativo para consolidar o vínculo 
entre a mãe e o bebê.

Mãe e mulher, quero dizer da alegria de com-
partilhar essa conquista com todos aqueles que en-
tendem a importância e o significado desta matéria. 
Em momento nenhum essa ampliação irá excluir a 
mulher do mercado de trabalho, uma vez que partirá 
da empresa a opção por aderir ao programa. Longe 
de representar qualquer ônus para a empresa ou para 
o Estado, o projeto representará um avanço para toda 

a sociedade. Hoje mais de 80 Prefeituras e 8 Estados 
da Federação já adotam a licença maternidade de 180 
dias, beneficiando milhares de crianças e suas mães, 
servidoras públicas. Isso comprova a maturidade do 
debate e a necessidade de aprovarmos hoje o pre-
sente projeto de lei.

Portanto, Sr. Presidente, é uma conquista im-
portante para as mulheres brasileiras. O PMDB en-
caminha o voto “sim”, pela aprovação da matéria, 
esperando que brevemente possamos também co-
memorar a extensão desse direito, por meio da PEC 
que está tramitando nesta Casa, a todas as trabalha-
doras brasileiras.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Con-
cedo a palavra ao próximo orador inscrito para discutir 
contrariamente à matéria, o ilustre Deputado Gerson 
Peres. (Pausa.) Ausente do plenário.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – NÃO 
HAVENDO MAIS ORADORES INSCRITOS, DECLA-
RO ENCERRADA A DISCUSSÃO.

Passa-se à votação da matéria. 
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Em 

votação o Projeto de Lei nº 2.513, de 2007.

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º É instituído o Programa Empresa Cidadã, 

destinado a prorrogar por 60 (sessenta) dias a dura-
ção da licença-maternidade prevista no art. 7º, XVIII, 
da Constituição Federal.

§ 1º A prorrogação será garantida à em-
pregada da pessoa jurídica que aderir ao Pro-
grama, desde que a empregada a requeira até 
o final do primeiro mês após o parto, e conce-
dida imediatamente após a fruição da licença-
maternidade de que trata o art. 7º, XVIII, da 
Constituição Federal.

§ 2º A prorrogação será garantida, na 
mesma proporção, também à empregada que 
adotar ou obtiver guarda judicial para fins de 
adoção de criança.

Art. 2º É a Administração Pública, direta, indireta 
e fundacional, autorizada a instituir programa que ga-
ranta prorrogação da licença-maternidade para suas 
servidoras, nos termos do que prevê o art. 1º.

Art. 3º Durante o período de prorrogação da 
licença-maternidade, a empregada terá direito à sua 
remuneração integral, nos mesmos moldes devidos 
no período de percepção do salário-maternidade pago 
pelo regime geral de previdência social.

Art. 4º No período de prorrogação da licença-
maternidade de que trata esta Lei, a empregada não 
poderá exercer qualquer atividade remunerada e a 
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criança não poderá ser mantida em creche ou orga-
nização similar.

Parágrafo único. Em caso de descumprimento do 
disposto no caput deste artigo, a empregada perderá 
o direito à prorrogação.

Art. 5º A pessoa jurídica tributada com base no 
lucro real poderá deduzir do imposto devido, em cada 
período de apuração, o total da remuneração integral 
daempregada paga nos 60 (sessenta) dias de prorro-
gação de sua licença-maternidade,vedada a dedução 
como despesa operacional.

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se 
às pessoas jurídicas enquadradas no regime do lucro 
presumido e às optantes pelo Sistema Integrado de 
Pagamentos de Impostos e Contribuições das Micro-
empresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples.

Art. 6º A alínea “e” do § 9º do art. 28 da Lei nº 
8.212, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar acres-
cida do seguinte item 10:

“Art. 28. ... .......................................... ....
..... ............................................ .............
§ 9º ........ .......................................... .....
..... ............................................... ..........
e) ...... .......................................... ..........
........... .......................................... .........
10. recebidas a título de prorrogação da 

licença-maternidade, no âmbito do Programa 
Empresa Cidadã, sem prejuízo da contagem 
do tempo de contribuição da segurada;

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

Art. 7º O Poder Executivo, com vistas ao cum-
primento do disposto nos arts. 5º, II, 12 e 14 da Lei 
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, estimará 
o montante da renúncia fiscal decorrente do disposto 
nesta Lei e o incluirá no demonstrativo a que se re-
fere o § 6º do art. 165 da Constituição Federal, que 
acompanhará o projeto da lei orçamentária cuja apre-
sentação se der após decorridos 60 (sessenta) dias 
da publicação desta Lei.

Art. 8º Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, produzindo efeitos a partir do primeiro dia 
do exercício subseqüente àquele em que for imple-
mentado o disposto no art. 7º.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Os 
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

APROVADO.
Fica registrado o voto contrário do Deputado Jair 

Bolsonaro.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Há 

sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte
Redação Final do

PROJETO DE LEI Nº 2.513-D DE 2007

Cria o Programa Empresa Cidadã, 
destinado à prorrogação da licença-ma-
ternidade mediante concessão de incen-
tivo fiscal, e altera a Lei nº 8.212, de 24 de 
julho de 1991.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É instituído o Programa Empresa Cidadã, 

destinado a prorrogar por 60 (sessenta) dias a dura-
ção da licença-maternidade prevista no inciso XVIII do 
caput do art. 7º da Constituição Federal.

§ 1º A prorrogação será garantida à em-
pregada da pessoa jurídica que aderir ao Pro-
grama, desde que a empregada a requeira até 
o final do primeiro mês após o parto, e conce-
dida imediatamente após a fruição da licença-
maternidade de que trata o inciso XVIII do caput 
do art. 7º da Constituição Federal.

§ 2º A prorrogação será garantida, na 
mesma proporção, também à empregada que 
adotar ou obtiver guarda judicial para fins de 
adoção de criança.

Art. 2º É a administração pública, direta, indireta e 
fundacional, autorizada a instituir programa que garanta 
prorrogação da licença-maternidade para suas servi-
doras, nos termos do que prevê o art. 1º desta Lei.

Art. 3º Durante o período de prorrogação da 
licença-maternidade, a empregada terá direito à sua 
remuneração integral, nos mesmos moldes devidos 
no período de percepção do salário-maternidade pago 
pelo regime geral de previdência social.

Art. 4º No período de prorrogação da licença-
maternidade de que trata esta Lei, a empregada não 
poderá exercer qualquer atividade remunerada e a 
criança não poderá ser mantida em creche ou orga-
nização similar.

Parágrafo único. Em caso de descumprimento do 
disposto no caput deste artigo, a empregada perderá 
o direito à prorrogação.

Art. 5º A pessoa jurídica tributada com base no 
lucro real poderá deduzir do imposto devido, em cada 
período de apuração, o total da remuneração integral 
da empregada pago nos 60 (sessenta) dias de prorro-
gação de sua licença-maternidade, vedada a dedução 
como despesa operacional.

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se 
às pessoas jurídicas enquadradas no regime do lucro 
presumido e às optantes pelo Sistema Integrado de 
Pagamentos de Impostos e Contribuições das Microem-
presas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES.
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Art. 6º A alínea e do § 9º do art. 28 da Lei nº 8.212, 
de 24 de julho de 1991, passa a vigorar acrescida do 
seguinte item 10:

“Art. 28. 
§ 9º 
e)................................... ...................... ..
10. recebidas a título de prorrogação da 

licença-maternidade, no âmbito do Programa 
Empresa Cidadã, sem prejuízo da contagem 
do tempo de contribuição da segurada;

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

Art. 7º O Poder Executivo, com vistas no cum-
primento do disposto no inciso II do caput do art. 5º 
e nos arts. 12 e 14 da Lei Complementar nº 101, de 
4 de maio de 2000, estimará o montante da renúncia 
fiscal decorrente do disposto nesta Lei e o incluirá no 
demonstrativo a que se refere o § 6º do art. 165 da 
Constituição Federal, que acompanhará o projeto de 
lei orçamentária cuja apresentação se der após decor-
ridos 60 (sessenta) dias da publicação desta Lei.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo efeitos a partir do primeiro dia 
do exercício subseqüente àquele em que for imple-
mentado o disposto no seu art. 7º.

Sala das Sessões, 13 de agosto de 2008. – De-
putado Henrique Fontana, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Os 
Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

APROVADA.
A matéria vai à sanção.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Item 2.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 518-A, DE 2008 

(Da Comissão de Relações Exteriores 
e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 518-A, de 2008, que 
aprova o texto do Acordo entre a República 
Federativa do Brasil e o Reino da Espanha 
sobre Reconhecimento Recíproco de Cartei-
ras de Habilitação, assinado em Madri, em 
17 de setembro de 2007; tendo pareceres 
das Comissões: de Viação e Transportes, 
pela aprovação (Relator: Dep. Hugo Leal); 
e de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa (Dep. Hugo Leal).

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Em 
discussão a matéria.

O único inscrito é o Deputado Júlio Delgado, 
autor do pedido de inclusão da matéria nesta sessão 
extraordinária.

O SR. JÚLIO DELGADO (Bloco/PSB-MG. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, primeiramente, 
quero agradecer aos Líderes da Oposição e da Situa-
ção por terem conseguido incluir o projeto nesta sessão 
extraordinária, agradeço principalmente aos Deputados 
Duarte Nogueira e Efraim Filho e aos integrantes da 
base, capitaneados pelo Líder Henrique Fontana.

Este projeto de decreto legislativo veio da Comis-
são de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, e fui 
o Relator da mensagem que lhe deu origem.

No momento em que há profunda discussão sobre 
a questão imigratória na Europa, em que um tratado 
de reciprocidade entre Brasil e Espanha, já ratificado 
na Espanha, concede aos espanhóis que trabalham 
aqui legalidade no que diz respeito à carteira de habili-
tação, é preciso que esta Casa ratifique o mesmo para 
os brasileiros que ali estão passando por profundas 
penúrias devido à não-ratificação desse acordo. Os 
brasileiros que estão naquele país precisam neces-
sária e urgentemente da ratificação desse PDL que 
tive a oportunidade de estabelecer quando o relatei 
na Comissão de Relações Exteriores.

Quero enaltecer o trabalho do Deputado Hugo Leal, 
que, na condição de Relator da matéria nas Comissões 
de Viação e Transportes e de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, respaldou o PDL encaminhado pela Comis-
são de Relações Exteriores e de Defesa Nacional.

Esse atestado torna-se urgente para minimizar o 
grande conflito de imigração por que passam nossos 
irmãos brasileiros que já trabalham na Espanha, país 
que tem feito grandes restrições à entrada no mercado 
de trabalho desses brasileiros.

Em razão disso, peço aos nobres membros des-
ta Casa o acolhimento da matéria e, mais uma vez, 
agradeço a todos os Líderes o consenso no sentido 
de incluí-la na pauta para que pudesse ser votada na 
noite de hoje.

Dessa forma, Sr. Presidente, agradeço a V.Exa. 
a compreensão e peço o apoio dos pares para a apro-
vação desta matéria.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – NÃO 

HAVENDO MAIS ORADORES INSCRITOS, DECLA-
RO ENCERRADA A DISCUSSÃO. 

Passa-se à votação da matéria. 
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Em vo-

tação o Projeto de Decreto Legislativo nº 518, de 2008.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo entre a 

República Federativa do Brasil e o Reino da Espanha 
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sobre Reconhecimento Recíproco de Carteiras de 
Habilitação, assinado em Madri, em 17 de setembro 
de 2007.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resul-
tar em revisão do referido Acordo, bem como quaisque-
rajustes complementares que, nos termos do inciso I 
do art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos 
ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

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

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Os 
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Há 

sobre a mesa e vou submeter a voto a seguinte
Redação final do

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 518-B DE 2008

Aprova o texto do Acordo entre a Re-
pública Federativa do Brasil e o Reino da 
Espanha sobre Reconhecimento Recíproco 
de Carteiras de Habilitação, assinado em 
Madri, em 17 de setembro de 2007.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo entre a 

República Federativa do Brasil e o Reino da Espanha 
sobre Reconhecimento Recíproco de Carteiras de 
Habilitação, assinado em Madri, em 17 de setembro 
de 2007. 

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resul-
tar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer 
ajustes complementares que, nos termos do inciso I 
do caput do art. 49 da Constituição Federal, acarretem 
encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio 
nacional. 

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Sala das Sessões, 13 de agosto de 2008. – De-
putado Hugo Leal, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Os 
Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

APROVADA.
A matéria vai ao Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Últi-

mo item da pauta.
Item 3.

PROJETO DE LEI Nº 4.065-A, DE 1993 
(Do Senado Federal)

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Lei nº 4.065-A, de 1993, que altera a 
redação da Lei nº 6.494, de 7 de dezembro 
de 1977, que “dispõe sobre os estágios de 
estudantes de estabelecimentos de ensi-
no médio e superior”; tendo pareceres: 
da Comissão de Trabalho, de Administra-
ção e Serviço Público pela rejeição deste 
e aprovação do Projeto de Lei nº 4.539/94, 
apensado (Relator: Sr. Paulo Paim); da Co-
missão de Educação, Cultura e Desporto 
pela rejeição deste e do Projeto de Lei nº 
4.539/94, apensado (Relatora: Sra. Esther 
Grossi); e da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Redação pela constitucionalida-
de, juridicidade e técnica legislativa deste e 
injuridicidade do Projeto de Lei nº 4.539/94, 
apensado (Relator: Sr. Edson Soares).

Tendo apensados os PLs de nºs 4.136/98, 
1.476/99, 5.835/01, 5.245/01 (419/03), 239/03, 
2.402/03, 3.628/04 (6.406/05, 7.429/06), 
6.355/05, 540/07 (1.274/07), 1.223/07, 
2.419/07, 3.233/08 e 3.531/08.

O Projeto de Lei nº 4.539/94 foi arquivado por ter 
recebido parecer pela injuridicidade da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Para 
discutir, concedo a palavra ao nobre Deputado Otavio 
Leite, que falará a favor da matéria. (Pausa.) Ausente 
de plenário.

Deputado Bruno Araújo. (Pausa.)
Deputado William Woo. (Pausa.)
Deputado Tarcísio Zimmermann. (Pausa.)
Deputado Eduardo Valverde. (Pausa.)
Deputado Vicentinho. (Pausa.)
Deputado Dr. Ubiali. (Pausa.)
Deputado Virgílio Guimarães. (Pausa.)
Deputado Luiz Carlos Hauly. (Pausa.)
O SR. DR. UBIALI – Sr. Presidente, abro mão 

da palavra.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Des-

culpe-me, Deputado Dr. Ubiali; Houve uma falha, eu 
deveria tê-lo consultado.

Deputado Colbert Martins. (Pausa.)
Deputado Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB-DF. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, muito rapi-
damente, quero declarar integral apoio a este projeto, 
mais uma importante contribuição que este Congresso 
dá à juventude brasileira. 
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A exemplo do que fez hoje ao aprovar a PEC da 
Juventude, a Câmara está dando grande contribuição ao 
aprimorar a legislação de estágio no Brasil por meio do 
Substitutivo nº 2.419, de 2007, do Senado Federal.

Quero, portanto, cumprimentar esta Casa por 
mais esta contribuição à juventude brasileira que ofe-
rece na noite de hoje.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – NÃO 

HAVENDO MAIS ORADORES INSCRITOS, DECLA-
RO ENCERRADA A DISCUSSÃO. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Temos 
3 emendas apresentadas no plenário:

EMENDA Nº 1

Suprima-se o artigo 15 do projeto e 
renumerem-se os demais dispositivos.

Sala de Comissões, 19 de dezembro de 2007. – 
Maurício Rands, Deputado Federal PT/PE.

EMENDA Nº 2

Dê-se ao art. 11 do projeto, a seguin-
te redação:

“Art. 11. A duração do estágio, na mes-
ma parte concedente, não poderá exceder 2 
(dois) anos, exceto quando se tratar de esta-
giário com deficiência, ou quando se tratar de 
profissão regulamentada.”

Sala de Comissões, 19 de dezembro de 2007. – 
Maurício Rands, Deputado Federal PT/PE.

EMENDA Nº 3

Dê-se ao art. 10, I e II do projeto, a se-
guinte redação:

“Art. 10. . ............................................. ...
I – 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas 

semanais, no caso da educação profissional 
de nível médio e do ensino médio regular.

II – 8 (oito) horas diárias e 40 (quarenta) 
horas semanais, no caso de estudantes do 
ensino superior.”

Sala de Comissões, 19 de dezembro de 2007. – 
Maurício Rands, Deputado Federal PT/PE.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Con-
sulto o ilustre Deputado Maurício Rands sobre se 
mantém essas emendas. (Pausa.) S.Exa. retira as 
emendas.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – So-
bre a mesa requerimento de destaque de preferência 
no seguinte teor:

“Senhor Presidente, requeremos, nos 
termos regimentais, a preferência para a vo-
tação do PL nº 2.419, de 2007, apensado ao 
PL nº 4.065, de 1993”.

Sala das Sessões, Tadeu Filipelli, Vice-Líder do 
Bloco PMDB,PTC.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Em 
votação o requerimento.

O SR. DUARTE NOGUEIRA – Sr. Presidente, 
peço a palavra para orientar.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós 
do PSDB acompanhamos o andamento do acordo que 
incluiu esta matéria e ficamos atentos para ver que 
substitutivo viria a plenário para ser submetido à deli-
beração. Concordamos com o escolhido, o Substitutivo 
nº 2.419, de 2007, do Senado Federal.

Mas queremos aqui fazer uma ressalva: a Câma-
ra dos Deputados produziu matéria quase idêntica, o 
Projeto de Lei nº 993, de 2007, que teve a participação 
do Deputado Lobbe Neto, do PSDB, e da Deputada 
Manuela d’Ávila, entre outros.

Não há da nossa parte, porém, nenhum proble-
ma no tocante ao domínio do texto ter vindo do Sena-
do Federal ou da Câmara dos Deputados. Queremos 
manifestar nosso voto favorável tendo em vista que o 
Líder do PT retirou as 3 emendas que havia apresen-
tado em plenário.

O PSDB, portanto, manifesta-se favoravelmente 
à matéria.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Para 
orientar, concedo a palavra ao ilustre Deputado Efraim 
Filho.

O SR. EFRAIM FILHO (DEM-PB. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero apenas 
corroborar os entendimentos e me somar aos esfor-
ços que hoje renderam uma das noites mais valiosas 
e produtivas para a juventude deste País.

Na condição de Presidente Nacional dos Jovens 
Democratas, sinto grande satisfação em ter contribuído, 
ao lado de tantas outras pessoas, com esses entendi-
mentos, numa soma de esforços para fazer com que a 
juventude seja uma parcela mais reconhecida.

Com isso, hoje, temos a presença do termo “jo-
vem” na Constituição Federal. 

O processo de regulamentação da Lei do Estágio 
teve participação dos Deputados Lobbe Neto, Efraim 
Filho, Paulo Lustosa, Manuela d’Ávila e tantos outros 
que se somaram para dar à nova geração brasileira, que 
aqui representamos com legitimidade, a certeza de ter 
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um País que prepara e se prepara para crescer junto 
com ela, que quer ver o Brasil sempre crescendo.

A orientação é pelo voto “sim”, Sr. Presidente.
O SR. SEBASTIÃO MADEIRA (PSDB-MA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nas 
2 votações anteriores, votaria com o meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Para 
orientar, concedo a palavra à ilustre Deputada Ma-
nuela d’Ávila.

A SRA. MANUELA D’ÁVILA (Bloco/PCdoB-RS. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
no ano passado, a Câmara dos Deputados fez grande 
esforço para aprovar projeto enviado pelo Ministro da 
Educação e pelo Ministro do Trabalho a esta Casa, e 
o aprovamos por consenso.

O Senado apresenta, a partir do Substitutivo nº 
2.419, projeto que, de maneira fantástica, é idêntico 
àquele que aprovamos com o esforço de todos os 
Parlamentares, de todas as bancadas desta Casa, 
garantindo direitos para os estagiários, garantindo se-
gurança jurídica para aqueles que contratam e garan-
tindo qualificação e formação profissional vinculadas 
ao processo educativo. 

Como para nós, Deputados, pai é quem cria, não 
vamos disputar a paternidade do projeto. Queremos 
avanços para os estagiários e para o nosso País. Por-
tanto, somos favoráveis a esse projeto, que reflete um 
esforço da sociedade, da Câmara, do Senado, dos 
empresários e dos estudantes do nosso País.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Para 

orientar, tem a palavra o Deputado Dr. Ubiali. 
O SR. DR. UBIALI (Bloco/PSB-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, estávamos 
devendo isso ao jovem.

O jovem estagiário tem toda uma característica 
de trabalho e não pode ser usado como mão-de-obra 
barata. Esse projeto corrige isso.

Parabéns a esta Casa e ao Senado por mais 
esse avanço.

O SR. TADEU FILIPPELLI – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. TADEU FILIPPELLI (Bloco/PMDB-DF. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PMDB também registra a importância desta matéria, 
que representa não só um grande avanço, mas o re-
conhecimento de direitos para jovens que se prepa-
ram para o mercado de trabalho e facilidade para as 
empresas no que se refere ao desenvolvimento de 
pessoal e de sua força de trabalho. 

Da mesma forma, o PMDB reconhece parceiros 
importantes ao longo do processo, como o CIEE, gran-
de parceiro na formação de pessoal. 

Quero parabenizar todos que contribuíram de al-
guma forma com essa caminhada, em particular com 
o primeiro relatório elaborado por esta Casa, a partir 
de proposição do Governo Federal, relatório este feito 
pela Deputada Manuela d’Ávila.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Em 

votação o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Os 

Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Em vo-

tação o Projeto de Lei nº 2.419, de 2007, apensado: 
O Congresso Nacional decreta:

CAPÍTULO I 
Da Definição, Classificação 

e Relações de Estágio

Art. 1º Estágio é ato educativo escolar supervi-
sionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que 
visa à preparação para o trabalho produtivo de edu-
candos que estejam freqüentando o ensino regular, 
em instituições de educação superior, de educação 
profissional, de ensino médio, da educação especial e 
dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade 
profissional da educação de jovens e adultos.

§ 1º O estágio faz parte do projeto peda-
gógico do curso, além de integrar o itinerário 
formativo do educando.

§ 2º O estágio visa ao aprendizado de 
competências próprias da atividade profissio-
nal e à contextualização curricular, objetivando 
o desenvolvimento do educando para a vida 
cidadã e para o trabalho.

Art. 2º O estágio poderá ser obrigatório ou não-
obrigatório, conforme determinação das diretrizes cur-
riculares da etapa, modalidade e área de ensino e do 
projeto pedagógico do curso.

§ 1º Estágio obrigatório é aquele defi-
nido como tal no projeto do curso, cuja carga 
horária é requisito para aprovação e obtenção 
de diploma.

§ 2º Estágio não-obrigatório é aquele de-
senvolvido como atividade opcional, acrescida 
à carga horária regular e obrigatória.

§ 3º As atividades de extensão, de mo-
nitorias e de iniciação científica na educação 
superior, desenvolvidas pelo estudante, so-
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mente poderão ser equiparadas ao estágio 
em caso de previsão no projeto pedagógico 
do curso.

Art. 3º O estágio, tanto na hipótese do § 1º do 
art. 2º desta Lei, quanto na prevista no § 2º do mesmo 
dispositivo, não cria vínculo empregatício de qualquer 
natureza, observados os seguintes requisitos:

I – matrícula e freqüência regular do edu-
cando em curso de educação superior, de 
educação profissional, de ensino médio, da 
educação especial e nos anos finais do ensi-
no fundamental, na modalidade profissional 
da educação de jovens e adultos e atestados 
pela instituição de ensino;

II – celebração de termo de compromis-
so entre o educando, a parte concedente do 
estágio e a instituição de ensino;

III – compatibilidade entre as atividades 
desenvolvidas no estágio e aquelas previstas 
no termo de compromisso.

§ 1º O estágio, como ato educativo es-
colar supervisionado, deverá Ter acompanha-
mento efetivo pelo professor orientador da 
instituição de ensino e por supervisor da parte 
concedente, comprovado por vistos nos relató-
rios referidos no art. 7º, inciso IV e por menção 
de aprovação final.

§ 2º O descumprimento de qualquer dos 
incisos deste artigo ou de qualquer obrigação 
contida no termo de compromisso caracteriza 
vínculo de emprego do educando com a parte 
concedente do estágio para todos os fins da 
legislação trabalhista e previdenciária.

Art. 4º A realização de estágios, nos termos des-
ta Lei, aplica-se aos estudantes estrangeiros regular-
mente matriculados em cursos superiores no País, 
autorizados ou reconhecidos, observado o prazo do 
visto temporário de estudante, na forma da legislação 
aplicável.

Art. 5º As instituições de ensino e as partes ce-
dentes de estágio podem, a seu critério, recorrer a 
serviços de agentes de integração públicos e privados, 
mediante condições acordadas em instrumento jurí-
dico apropriado, devendo ser observada, no caso de 
contratação com recursos públicos, a legislação que 
estabelece as normas gerais de licitação.

§ 1º Cabe aos agentes de integração, 
como auxiliares no processo de aperfeiçoa-
mento do instituto do estágio:

I – identificar oportunidades de estágio;

II – ajustar suas condições de realiza-
ção;

III – fazer o acompanhamento adminis-
trativo;

IV – encaminhar negociação de seguros 
contra acidentes pessoais;

V – cadastrar os estudantes.
§ 2º É vedada a cobrança de qualquer 

valor dos estudantes, a título de remunera-
ção pelos serviços referidos nos incisos des-
te artigo.

§ 3º Os agentes de integração serão 
responsabilizados civilmente se indicarem es-
tagiários para a realização de atividades não 
compatíveis com a programação curricular 
estabelecida para cada curso, assim como 
estagiários matriculados em cursos ou insti-
tuições para as quais não há previsão de es-
tágio curricular.

Art. 6º O local de estágio pode ser selecionado 
a partir de cadastro de partes cedentes, organizado 
pelas instituições de ensino ou pelos agentes de in-
tegração.

CAPÍTULO II 
Da Instituição de Ensino

Art. 7º São obrigações das instituições de ensino, 
em relação aos estágios de seus educandos:

I – celebrar termo de compromisso com 
o educando ou com seu representante ou as-
sistente legal, quando ele for absoluta ou rela-
tivamente incapaz, e com a parte concedente, 
indicando as condições de adequação do está-
gio à proposta pedagógica do curso, à etapa e 
modalidade da formação escolar do estudante 
e ao horário e calendário escolar;

II – avaliar as instalações da parte conce-
dente do estágio e sua adequação à formação 
cultural e profissional do educando;

III – indicar professor orientador, da área 
a ser desenvolvida no estágio, como respon-
sável pelo acompanhamento e avaliação das 
atividades do estagiário;

IV – exigir do educando a apresentação 
periódica, em prazo não superior a 6 (seis) 
meses, de relatório das atividades;

V – zelar pelo cumprimento do termo de 
compromisso, reorientando o estagiário para 
outro local em caso de descumprimento de 
suas normas;
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VI – elaborar normas complementares 
e instrumentos de avaliação dos estágios de 
seus educandos;

VII – comunicar à parte concedente do 
estágio, no início do período letivo, as datas 
de realização de avaliações escolares ou aca-
dêmicas.

Parágrafo único. O plano de atividades do esta-
giário, elaborado em acordo das 3 (três) partes a que 
se refere o inciso II do art. 3º, será incorporado ao 
termo de compromisso por meio de aditivos à medida 
que for avaliado, progressivamente, o desempenho 
do estudante.

Art. 8º É facultado às instituições de ensino cele-
brar com entes públicos e privados convênio de con-
cessão de estágio, nos quais se explicitem o processo 
educativo compreendido nas atividades programadas 
para seus educandos e as condições de que tratam 
os arts. 6º a 14 desta Lei.

Parágrafo único. A celebração de convênio de 
concessão de estágio entre a instituição de ensino 
e a parte concedente não dispensa a celebração do 
termo de compromisso de que trata o inciso II do art. 
3º desta Lei.

CAPÍTULO III 
Da Parte Concedente

Art. 9º As pessoas jurídicas de direito privado e 
os órgãos da administração pública direta, autárquica 
e fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem 
como profissionais liberais de nível superior devida-
mente registrados em seus respectivos conselhos de 
fiscalização profissional, podem oferecer estágio, ob-
servadas as seguintes obrigações:

I – celebrar termo de compromisso com 
a instituição de ensino e o educando, zelando 
por seu cumprimento;

II – ofertar instalações que tenham con-
dições de proporcionar ao educando ativida-
des de aprendizagem social, profissional e 
cultural;

III – indicar funcionário de seu quadro de 
pessoal, com formação ou experiência profis-
sional na área de conhecimento desenvolvida 
no curso do estagiário, para orientar e super-
visionar até 10 (dez) estagiários simultanea-
mente;

IV – contratar em favor do estagiário se-
guro contra acidentes pessoais, cuja apólice 
seja compatível com valores de mercado, con-

forme fique estabelecido no termo de com-
promisso;

V – por ocasião do desligamento do es-
tagiário, entregar termo de realização do es-
tágio com indicação resumida das atividades 
desenvolvidas, dos períodos e da avaliação 
de desempenho;

VI – manter à disposição da fiscaliza-
ção documentos que comprovem a relação 
de estágio;

VII – enviar à instituição de ensino, com 
periodicidade mínima de 6 (seis) meses, re-
latório de atividades, com vista obrigatória ao 
estagiário.

Parágrafo único. No caso de estágio obrigatório, 
a responsabilidade pela contratação do seguro de que 
trata o inciso IV poderá, alternativamente, ser assumi-
da pela instituição de ensino.

CAPÍTULO IV 
Do Estagiário

Art. 10. A jornada de atividade em estágio será 
definida de comum acordo entre a instituição de en-
sino, a parte concedente e o aluno estagiário ou seu 
representante legal, devendo constar do termo de com-
promisso, ser compatível com as atividades escolares 
e não ultrapassar:

I – 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) 
horas semanais, no caso de estudantes de 
educação especial e dos anos finais do ensi-
no fundamental, na modalidade profissional 
de educação de jovens e adultos;

II – 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) 
horas semanais, no caso de estudantes do 
ensino superior, da educação profissional de 
nível médio e do ensino médio regular.

§ 1º O estágio relativo a cursos que alter-
nam teoria e prática, nos períodos em que não 
estão programadas aulas presenciais, poderá 
ter jornada de até 40 (quarenta) horas sema-
nais, desde que previsto no projeto pedagógico 
do curso e da instituição de ensino.

§ 2º Se a instituição de ensino adotar 
verificações de aprendizagem periódicas ou 
finais, nos períodos de avaliação a carga ho-
rária do estágio será reduzida pelo menos à 
metade, segundo estipulado no termo de com-
promisso, para garantir o bom desempenho 
do estudante.

Art. 11. A duração do estágio, na mesma parte 
concedente, não poderá exceder 2 (dois) anos, exceto 
quando se tratar de estagiário com deficiência.
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Art. 12. O estagiário poderá receber bolsa ou ou-
tra forma de contraprestação que venha a ser acorda-
da, sendo compulsória a sua concessão, bem como 
a do auxílio transporte, na hipótese de estágio não 
obrigatório.

§ 1º A eventual concessão de benefí-
cios relacionados a transporte, alimentação e 
saúde, entre outros, não caracteriza vínculo 
empregatício.

§ 2º Poderá o educando inscrever-se e 
contribuir como segurado facultativo do Regi-
me Geral de Previdência Social.

Art. 13. É assegurado ao estagiário, sempre que 
o estágio tenha duração igual ou superior a 1 (um) ano, 
período de recesso de 30 (trinta) dias, a ser gozado 
preferencialmente durante suas férias escolares.

§ 1º O recesso de que trata este artigo 
deverá ser remunerado, quando o estagiário 
receber bolsa ou outra forma de contrapres-
tação.

§ 2º Os dias de recesso previstos neste 
artigo serão concedidos de maneira propor-
cional, nos casos de o estágio ter duração 
inferior a 1 (um) ano.

Art. 14. Aplica-se ao estagiário a legislação rela-
cionada à saúde e segurança no trabalho, sendo sua 
implementação de responsabilidade da parte conce-
dente do estágio.

CAPÍTULO V 
Da Fiscalização

Art. 15. A manutenção de estagiários em des-
conformidade com esta Lei caracteriza vínculo de 
emprego do educando com a parte concedente do 
estágio para todos os fins da legislação trabalhista e 
previdenciária.

§ 1º A instituição privada ou pública que 
reincidir na irregularidade de que trata este 
artigo ficará impedida de receber estagiários 
por 2 (dois) anos, contados da data da deci-
são definitiva do processo administrativo cor-
respondente.

§ 2º A penalidade de que trata o § 1º 
limita-se à filial ou agência em que for come-
tida a irregularidade.

CAPÍTULO VI 
Das Disposições Gerais

Art. 16. O termo de compromisso deverá ser fir-
mado pelo estagiário ou com seu representante ou 
assistente legal e pelos representantes legais da parte 

concedente e da instituição de ensino, vedada a atu-
ação dos agentes de integração a que se refere o art. 
5º como representante de qualquer das partes.

Art. 17. O número máximo de estagiários em rela-
ção ao quadro de pessoal das entidades concedentes 
de estágio deverá atender às seguintes proporções:

I – De 1 (um) a 5 (cinco) empregados: 1 
(um) estagiário;

II – De 6 (seis) a 10 (dez) empregados: 
até 2 (dois) estagiários;

III – De 11 (onze) a 25 (vinte e cinco) 
empregados: até 5 (cinco) estagiários;

IV – acima de 25 (vinte e cinco) empre-
gados: até 20% (vinte por cento) de estagiá-
rios.

§ 1º Para efeito desta Lei, considera-se 
quadro de pessoal o conjunto de trabalhadores 
empregados existentes no estabelecimento 
do estágio.

§ 2º Na hipótese de a parte concedente 
contar com várias filiais ou estabelecimentos, 
os quantitativos previstos nos incisos deste 
artigo serão aplicados a cada um deles.

§ 3º Quando o cálculo do percentual dis-
posto no inciso III deste artigo resultar em fra-
ção, poderá ser arredondado para o número 
inteiro imediatamente superior.

§ 4º Não se aplica o disposto no caput 
aos estágios de nível superior e de nível mé-
dio profissional.

§ 5º Fica assegurado às pessoas com de-
ficiência o percentual de 10% (dez por cento) 
das vagas oferecidas pela parte concedente 
do estágio.

Art. 18. A prorrogação dos estágios contratados 
antes do início da vigência desta Lei apenas poderá 
ocorrer se ajustada às suas disposições.

Art. 19. O art. 428 da Consolidação das Leis do 
Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, 
de 1º de maio de 1943, passa a vigorar com a seguin-
te redação:

“Art. 428 .......... ............................... ......
§ 1º A validade do contrato de aprendi-

zagem pressupõe anotação na Carteira de 
Trabalho e Previdência Social, matrícula e 
freqüência do aprendiz na escola, caso não 
haja concluído o ensino médio, e inscrição em 
programa de aprendizagem desenvolvido sob 
orientação de entidade qualificada em forma-
ção técnico-profissional metódica.

.................. ................................ ............
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§ 3º O contrato de aprendizagem não po-
derá ser estipulado por mais de 2(dois) anos, 
exceto quando se tratar de aprendiz com de-
ficiência.

.. .................................................... ........
§ 7º Nas localidades onde não houver 

oferta de ensino médio para o cumprimento do 
disposto no § 1º deste artigo, a contratação do 
aprendiz poderá ocorrer sem a freqüência à 
escola, desde que ele já tenha concluído o

ensino fundamental.” (NR)

Art. 20. O art. 82 da Lei nº 9.394, de 20 de de-
zembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte re-
dação:

“Art. 82. Os sistemas de ensino estabe-
lecerão as normas de realização de estágio 
em sua jurisdição, observada a lei federal so-
bre a matéria.

Parágrafo único. (Revogado).” (NR)

Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 22. Revogam-se as Leis nº 6.494, de 7 de de-
zembro de 1977, e nº 8.859, de23 de março de 1994, 
o parágrafo único do art. 82 da Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, e o art. 6º da Medida Provisória nº 
2.164-41, de 24 de agosto de 2001. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Os 
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

APROVADO.
Em conseqüência ficam prejudicados a proposi-

ção inicial (Projeto de Lei nº 4.065/93) e os Projetos 
de Lei de nºs 4.136/98, 1.476/99, 5.835/01, 5.245/01 
(419/03), 239/03, 2.402/03, 3.628/04 (6.406/05, 
7.429/06), 6.355/05, 540/07 (1.274/07), 1.223/07, 
3.233/08 e 3.531/08, apensados. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Há 
sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO  
DE LEI Nº 2.419-A DE 2007

Dispõe sobre o estágio de estudantes; 
altera a redação do art. 428 da Consolida-
ção das Leis do Trabalho – CLT, aprovada 
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 
1943, e a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996; revoga as Leis nºs 6.494, de 7 de 
dezembro de 1977, e 8.859, de 23 de mar-
ço de 1994, o parágrafo único do art. 82 da 
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e 
o art. 6º da Medida Provisória nº 2.164-41, 

de 24 de agosto de 2001; e dá outras pro-
vidências.

O Congresso Nacional Decreta:

CAPÍTULO I 
Da Definição, Classificação 

e Relações de Estágio

Art. 1º Estágio é ato educativo escolar supervi-
sionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que 
visa à preparação para o trabalho produtivo de edu-
candos que estejam freqüentando o ensino regular 
em instituições de educação superior, de educação 
profissional, de ensino médio, da educação especial e 
dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade 
profissional da educação de jovens e adultos.

§ 1º O estágio faz parte do projeto peda-
gógico do curso, além de integrar o itinerário 
formativo do educando.

§ 2º O estágio visa ao aprendizado de 
competências próprias da atividade profissio-
nal e à contextualização curricular, objetivando 
o desenvolvimento do educando para a vida 
cidadã e para o trabalho.

Art. 2º O estágio poderá ser obrigatório ou não-
obrigatório, conforme determinação das diretrizes cur-
riculares da etapa, modalidade e área de ensino e do 
projeto pedagógico do curso.

§ 1º Estágio obrigatório é aquele defi-
nido como tal no projeto do curso, cuja carga 
horária é requisito para aprovação e obtenção 
de diploma.

§ 2º Estágio não-obrigatório é aquele de-
senvolvido como atividade opcional, acrescida 
à carga horária regular e obrigatória.

§ 3º As atividades de extensão, de mo-
nitorias e de iniciação científica na educação 
superior, desenvolvidas pelo estudante, so-
mente poderão ser equiparadas ao estágio 
em caso de previsão no projeto pedagógico 
do curso. 

Art. 3º O estágio, tanto na hipótese do § 1º do 
art. 2º desta Lei quanto na prevista no § 2º do mesmo 
dispositivo, não cria vínculo empregatício de qualquer 
natureza, observados os seguintes requisitos:

I – matrícula e freqüência regular do edu-
cando em curso de educação superior, de 
educação profissional, de ensino médio, da 
educação especial e nos anos finais do ensi-
no fundamental, na modalidade profissional 
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da educação de jovens e adultos e atestados 
pela instituição de ensino;

II – celebração de termo de compromis-
so entre o educando, a parte concedente do 
estágio e a instituição de ensino;

III – compatibilidade entre as atividades 
desenvolvidas no estágio e aquelas previstas 
no termo de compromisso.

§ 1º O estágio, como ato educativo es-
colar supervisionado, deverá ter acompanha-
mento efetivo pelo professor orientador da 
instituição de ensino e por supervisor da parte 
concedente, comprovado por vistos nos rela-
tórios referidos no inciso IV do caput do art. 7º 
desta Lei e por menção de aprovação final.

§ 2º O descumprimento de qualquer dos 
incisos deste artigo ou de qualquer obrigação 
contida no termo de compromisso caracteriza 
vínculo de emprego do educando com a parte 
concedente do estágio para todos os fins da 
legislação trabalhista e previdenciária.

Art. 4º A realização de estágios, nos termos des-
ta Lei, aplica-se aos estudantes estrangeiros regular-
mente matriculados em cursos superiores no País, 
autorizados ou reconhecidos, observado o prazo do 
visto temporário de estudante, na forma da legislação 
aplicável.

Art. 5º As instituições de ensino e as partes ce-
dentes de estágio podem, a seu critério, recorrer a 
serviços de agentes de integração públicos e privados, 
mediante condições acordadas em instrumento jurí-
dico apropriado, devendo ser observada, no caso de 
contratação com recursos públicos, a legislação que 
estabelece as normas gerais de licitação.

§ 1º Cabe aos agentes de integração, 
como auxiliares no processo de aperfeiçoa-
mento do instituto do estágio:

I – identificar oportunidades de estágio;
II – ajustar suas condições de realiza-

ção;
III – fazer o acompanhamento adminis-

trativo;
IV – encaminhar negociação de seguros 

contra acidentes pessoais;
V – cadastrar os estudantes.
§ 2º É vedada a cobrança de qualquer 

valor dos estudantes, a título de remunera-
ção pelos serviços referidos nos incisos des-
te artigo. 

§ 3º Os agentes de integração serão 
responsabilizados civilmente se indicarem es-
tagiários para a realização de atividades não 

compatíveis com a programação curricular 
estabelecida para cada curso, assim como 
estagiários matriculados em cursos ou insti-
tuições para as quais não há previsão de es-
tágio curricular.

Art. 6º O local de estágio pode ser selecionado 
a partir de cadastro de partes cedentes, organizado 
pelas instituições de ensino ou pelos agentes de in-
tegração.

CAPÍTULO II 
Da Instituição de Ensino

Art. 7º São obrigações das instituições de ensino, 
em relação aos estágios de seus educandos:

I – celebrar termo de compromisso com 
o educando ou com seu representante ou as-
sistente legal, quando ele for absoluta ou rela-
tivamente incapaz, e com a parte concedente, 
indicando as condições de adequação do está-
gio à proposta pedagógica do curso, à etapa e 
modalidade da formação escolar do estudante 
e ao horário e calendário escolar;

II – avaliar as instalações da parte conce-
dente do estágio e sua adequação à formação 
cultural e profissional do educando;

III – indicar professor orientador, da área 
a ser desenvolvida no estágio, como respon-
sável pelo acompanhamento e avaliação das 
atividades do estagiário;

IV – exigir do educando a apresentação 
periódica, em prazo não superior a 6 (seis) 
meses, de relatório das atividades;

V – zelar pelo cumprimento do termo de 
compromisso, reorientando o estagiário para 
outro local em caso de descumprimento de 
suas normas;

VI – elaborar normas complementares 
e instrumentos de avaliação dos estágios de 
seus educandos;

VII – comunicar à parte concedente do 
estágio, no início do período letivo, as datas 
de realização de avaliações escolares ou aca-
dêmicas.

Parágrafo único. O plano de atividades do esta-
giário, elaborado em acordo das 3 (três) partes a que 
se refere o inciso II do caput do art. 3º desta Lei, será 
incorporado ao termo de compromisso por meio de 
aditivos à medida que for avaliado, progressivamente, 
o desempenho do estudante.

Art. 8º É facultado às instituições de ensino cele-
brar com entes públicos e privados convênio de con-
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cessão de estágio, nos quais se explicitem o processo 
educativo compreendido nas atividades programadas 
para seus educandos e as condições de que tratam 
os arts. 6º a 14 desta Lei.

Parágrafo único. A celebração de convênio de 
concessão de estágio entre a instituição de ensino e 
a parte concedente não dispensa a celebração do ter-
mo de compromisso de que trata o inciso II do caput 
do art. 3º desta Lei.

CAPÍTULO III 
Da Parte Concedente

Art. 9º As pessoas jurídicas de direito privado e 
os órgãos da administração pública direta, autárquica 
e fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem 
como profissionais liberais de nível superior devida-
mente registrados em seus respectivos conselhos de 
fiscalização profissional, podem oferecer estágio, ob-
servadas as seguintes obrigações:

I – celebrar termo de compromisso com 
a instituição de ensino e o educando, zelando 
por seu cumprimento;

II – ofertar instalações que tenham con-
dições de proporcionar ao educando ativida-
des de aprendizagem social, profissional e 
cultural;

III – indicar funcionário de seu quadro de 
pessoal, com formação ou experiência profis-
sional na área de conhecimento desenvolvida 
no curso do estagiário, para orientar e super-
visionar até 10 (dez) estagiários simultanea-
mente;

IV – contratar em favor do estagiário se-
guro contra acidentes pessoais, cuja apólice 
seja compatível com valores de mercado, con-
forme fique estabelecido no termo de com-
promisso;

V – por ocasião do desligamento do es-
tagiário, entregar termo de realização do es-
tágio com indicação resumida das atividades 
desenvolvidas, dos períodos e da avaliação 
de desempenho;

VI – manter à disposição da fiscaliza-
ção documentos que comprovem a relação 
de estágio;

VII – enviar à instituição de ensino, com 
periodicidade mínima de 6 (seis) meses, re-
latório de atividades, com vista obrigatória ao 
estagiário.

Parágrafo único. No caso de estágio obrigatório, 
a responsabilidade pela contratação do seguro de que 

trata o inciso IV do caput deste artigo poderá, alterna-
tivamente, ser assumida pela instituição de ensino.

CAPÍTULO IV 
Do Estagiário

Art. 10. A jornada de atividade em estágio será 
definida de comum acordo entre a instituição de en-
sino, a parte concedente e o aluno estagiário ou seu 
representante legal, devendo constar do termo de com-
promisso ser compatível com as atividades escolares 
e não ultrapassar:

I – 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) 
horas semanais, no caso de estudantes de 
educação especial e dos anos finais do ensi-
no fundamental, na modalidade profissional 
de educação de jovens e adultos;

II – 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) 
horas semanais, no caso de estudantes do 
ensino superior, da educação profissional de 
nível médio e do ensino médio regular.

§ 1º O estágio relativo a cursos que al-
ternam teoria e prática, nos períodos em que 
não estão programadas aulas presenciais, 
poderá ter jornada de até 40 (quarenta) horas 
semanais, desde que isso esteja previsto no 
projeto pedagógico do curso e da instituição 
de ensino.

§ 2º Se a instituição de ensino adotar 
verificações de aprendizagem periódicas ou 
finais, nos períodos de avaliação, a carga ho-
rária do estágio será reduzida pelo menos à 
metade, segundo estipulado no termo de com-
promisso, para garantir o bom desempenho 
do estudante.

Art. 11. A duração do estágio, na mesma parte 
concedente, não poderá exceder 2 (dois) anos, ex-
ceto quando se tratar de estagiário portador de de-
ficiência.

Art. 12. O estagiário poderá receber bolsa ou ou-
tra forma de contraprestação que venha a ser acorda-
da, sendo compulsória a sua concessão, bem como 
a do auxílio-transporte, na hipótese de estágio não 
obrigatório.

§ 1º A eventual concessão de benefí-
cios relacionados a transporte, alimentação e 
saúde, entre outros, não caracteriza vínculo 
empregatício.

§ 2º Poderá o educando inscrever-se e 
contribuir como segurado facultativo do Regi-
me Geral de Previdência Social. 

Art. 13. É assegurado ao estagiário, sempre que 
o estágio tenha duração igual ou superior a 1 (um) ano, 
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período de recesso de 30 (trinta) dias, a ser gozado 
preferencialmente durante suas férias escolares.

§ 1º O recesso de que trata este artigo 
deverá ser remunerado quando o estagiário 
receber bolsa ou outra forma de contrapres-
tação.

§ 2º Os dias de recesso previstos neste 
artigo serão concedidos de maneira propor-
cional, nos casos de o estágio ter duração 
inferior a 1 (um) ano.

Art. 14. Aplica-se ao estagiário a legislação rela-
cionada à saúde e segurança no trabalho, sendo sua 
implementação de responsabilidade da parte conce-
dente do estágio.

CAPÍTULO V 
Da Fiscalização

Art. 15. A manutenção de estagiários em des-
conformidade com esta Lei caracteriza vínculo de 
emprego do educando com a parte concedente do 
estágio para todos os fins da legislação trabalhista e 
previdenciária.

§ 1º A instituição privada ou pública que 
reincidir na irregularidade de que trata este 
artigo ficará impedida de receber estagiários 
por 2 (dois) anos, contados da data da deci-
são definitiva do processo administrativo cor-
respondente.

§ 2º A penalidade de que trata o § 1º 
deste artigo limita-se à filial ou agência em 
que for cometida a irregularidade.

CAPÍTULO VI 
Das Disposições Gerais

Art. 16. O termo de compromisso deverá ser 
firmado pelo estagiário ou com seu representante 
ou assistente legal e pelos representantes legais da 
parte concedente e da instituição de ensino, vedada 
a atuação dos agentes de integração a que se refere 
o art. 5º desta Lei como representante de qualquer 
das partes.

Art. 17. O número máximo de estagiários em rela-
ção ao quadro de pessoal das entidades concedentes 
de estágio deverá atender às seguintes proporções:

I – De 1 (um) a 5 (cinco) empregados: 1 
(um) estagiário;

II – De 6 (seis) a 10 (dez) empregados: 
até 2 (dois) estagiários;

III – De 11 (onze) a 25 (vinte e cinco) 
empregados: até 5 (cinco) estagiários;

IV – acima de 25 (vinte e cinco) empre-
gados: até 20% (vinte por cento) de estagiá-
rios.

§ 1º Para efeito desta Lei, considera-se 
quadro de pessoal o conjunto de trabalhadores 
empregados existentes no estabelecimento 
do estágio.

§ 2º Na hipótese de a parte concedente 
contar com várias filiais ou estabelecimentos, 
os quantitativos previstos nos incisos deste 
artigo serão aplicados a cada um deles.

§ 3º Quando o cálculo do percentual dis-
posto no inciso IV do caput deste artigo resul-
tar em fração, poderá ser arredondado para o 
número inteiro imediatamente superior.

§ 4º Não se aplica o disposto no caput 
deste artigo aos estágios de nível superior e 
de nível médio profissional.

§ 5º Fica assegurado às pessoas porta-
doras de deficiência o percentual de 10% (dez 
por cento) das vagas oferecidas pela parte 
concedente do estágio.

Art. 18. A prorrogação dos estágios contratados 
antes do início da vigência desta Lei apenas poderá 
ocorrer se ajustada às suas disposições.

Art. 19. O art. 428 da Consolidação das Leis do 
Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, 
de 1º de maio de 1943, passa a vigorar com as se-
guintes alterações:

“Art. 428. 
§ 1º A validade do contrato de aprendi-

zagem pressupõe anotação na Carteira de 
Trabalho e Previdência Social, matrícula e 
freqüência do aprendiz na escola, caso não 
haja concluído o ensino médio, e inscrição em 
programa de aprendizagem desenvolvido sob 
orientação de entidade qualificada em forma-
ção técnico-profissional metódica.

§ 3º O contrato de aprendizagem não po-
derá ser estipulado por mais de 2 (dois) anos, 
exceto quando se tratar de aprendiz portador 
de deficiência.

§ 7º Nas localidades onde não houver 
oferta de ensino médio para o cumprimento 
do disposto no § 1º deste artigo, a contratação 
do aprendiz poderá ocorrer sem a freqüência 
à escola, desde que ele já tenha concluído o 
ensino fundamental.”(NR)

Art. 20. O art. 82 da Lei nº 9.394, de 20 de de-
zembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte re-
dação:
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“Art. 82. Os sistemas de ensino estabe-
lecerão as normas de realização de estágio 
em sua jurisdição, observada a lei federal so-
bre a matéria.

Parágrafo único. (Revogado).”(NR)

Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 22. Revogam-se as Leis nºs 6.494, de 7 de 
dezembro de 1977, e 8.859, de 23 de março de 1994, 
o parágrafo único do art. 82 da Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, e o art. 6º da Medida Provisória nº 
2.164-41, de 24 de agosto de 2001.

Sala das Sessões, 13 de agosto de 2008. – 
Deputado Tadeu Filippelli, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Os 
Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

APROVADA.
A matéria vai à sanção.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG – Pela ordem, 

Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB-DF. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
gostaria de cumprimentar a Deputada Manuela d’Ávila 
pelo excelente trabalho que realizou quando relatou 
este projeto. S.Exa., que será a futura Prefeita de Porto 
Alegre, dá mais uma grande demonstração de compe-
tência e compromisso com a juventude brasileira. 

Parabéns à Deputada Manuela d’Ávila e à Câ-
mara dos Deputados por mais essa vitória para a ju-
ventude brasileira. 

O SR. MAURÍCIO RANDS – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. MAURÍCIO RANDS (PT-PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, da mesma 
forma, quero parabenizar todas as bancadas, sem 
exceção, que construíram o acordo que permitiu que 
a Câmara dos Deputados tivesse, na manhã, tarde e 
noite de hoje, a sessão mais produtiva de todo este 
período legislativo. 

Parabenizo também V.Exa. pela condução dos 
trabalhos. A celeridade que V.Exa. imprimiu aos tra-
balhos de hoje nos permitiu sair daqui com o saldo de 
9 proposições votadas, entre as quais uma PEC e 3 
projetos de lei complementar, proposições que exigem 
quorum qualificado, a presença das bancadas em ple-
nário, apesar da eleição que se avizinha e que também 
demanda a presença dos Srs. Parlamentares. 

Todos sabemos que o trabalho parlamentar é feito 
não só no plenário, nas Comissões e nos gabinetes da Câ-
mara dos Deputados, mas também no seio da sociedade, 
e que a democracia se alimenta do momento eleitoral. 

A Câmara dos Deputados, caros Deputados Os-
mar Serraglio e Narcio Rodrigues, está sabendo har-
monizar sua responsabilidade de votar uma pauta do 
interesse da sociedade – e aí está o resultado legis-
lativo de hoje e de ontem – com o presente momento 
democrático, que exige a participação dos Deputados 
e Deputadas, o processo eleitoral. Aliás, um momento 
especial em que os Parlamentares entram em contato 
mais direto com a população e colhem suas reivindi-
cações, para que as palavras e votos aqui proferidos 
atendam aos interesses da sociedade.

Sr. Presidente, no dia de hoje, com o entendi-
mento que construímos, esta Casa deu ao País uma 
demonstração de que é possível, sim, harmonizar 
duas obrigações fundamentais do Parlamento de uma 
grande Nação: atender as reivindicações da socieda-
de, votando proposições de seu interesse, e participar 
ativamente do processo eleitoral, sem o qual a demo-
cracia não tem razão de ser. 

Portanto, parabéns a todas as bancadas e a 
V.Exa.

O SR. DUARTE NOGUEIRA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Tem 
V.Exa. a palavra. Vou dar a palavra rapidamente aos 
Srs. Líderes.

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, que-
ro rapidamente registrar, em nome do PSDB, nossos 
cumprimentos a todos aqueles que participaram des-
se acordo.

Conseguimos abrir uma janela, produzimos um 
acordo – e, Deputado Maurício Rands, não foram 9 
matérias, foram 10 matérias, entre elas a votação, em 
primeiro turno, do Estatuto da Juventude e mais 3 proje-
tos de lei complementar. Acho que estabelecemos uma 
agenda bastante positiva e fugimos dessa rotina.

Quero também cumprimentar o Presidente Ar-
lindo Chinaglia, todos os Líderes e, em especial, o 
Presidente Narcio Rodrigues, que tão bem presidiu 
os trabalhos na tarde de hoje.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Mui-
to obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Com 
a palavra o ilustre Deputado Arnaldo Faria de Sá.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é ló-
gico que também quero cumprimentar todos os Líde-
res por terem conseguido buscar esse acordo. Mas, na 
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verdade, V.Exa., Presidente Narcio Rodrigues, conduziu 
muito bem os trabalhos. 

Parece que esta Casa reaprende a trabalhar no 
dia de hoje. Votamos 10 matérias, entre projetos de lei 
complementar, projetos de lei e propostas de emendas 
constitucionais. 

Já estou na Casa há 6 mandatos, e há tempo que 
eu não via uma pauta dessa ordem. Graças a Deus, 
abriu-se uma janela sem as medidas provisórias e, a 
partir daí, permitiu-se uma produção. Costumeiramente, 
diz-se que esta Casa não produz, que esta Casa não 
trabalha, e ficou definitivamente comprovado que se 
isso ocorre é por culpa das medidas provisórias.

Que todos nós aprendamos aquilo que aconteceu 
na tarde e na noite de hoje e votemos rapidamente a 
PEC que altera a forma de tramitação das medidas 
provisórias, pois, repito, está comprovado que elas que 
atrapalham o andamento do trabalho legislativo.

E esta Casa tem um prejuízo muito maior que o 
do Senado da República, porque só depois de ter pas-
sado por longo tempo trancando a pauta aqui é que as 
medidas provisórias vão para lá. Além disso, o Senado 
tem utilizado de uma tática que, lamentavelmente, a 
Câmara aprendeu a não usar: a de só trancar a pauta 
após a leitura de medida provisória.

Assim, quando vai uma medida provisória daqui 
para lá, já trancando a pauta, eles não fazem a leitura. 
E, ao não fazerem a leitura, não há trancamento da 
pauta. Sem dúvida nenhuma, o Senado tem utilizado 
com habilidade essa tática que eu gostaria que esta 
Câmara também usasse.

Se a Casa não quer se valer desse artifício, vamos 
mudar a forma de tramitação das medidas provisórias 
para podermos produzir muito mais.

Quero, na próxima semana, cobrar dos nobres 
pares que votemos também o projeto de lei que garante 
a recuperação das perdas dos aposentados e pensio-
nistas, que há muito tempo estão aguardando isso.

Então, encerrando a minha manifestação, cumpri-
mento todas as Lideranças que, hoje pela manhã, na 
sala do Presidente Arlindo Chinaglia, buscaram esse 
acordo. E, particularmente, quero deixar registrado 
que a condução dos trabalhos da tarde de hoje foi do 
Presidente Narcio Rodrigues, a quem cumprimento e 
desejo sucesso na continuidade desses trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Com 
a palavra o ilustre Líder Henrique Fontana.

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero começar, 
de forma muito rápida, cumprimentando V.Exa. não só 
pela condução dos trabalhos de hoje, mas pelo papel 
que tem desempenhado na condição de Vice-Presidente 
desta Casa ao longo da atual Legislatura.

Cumprimento todos os Líderes e Deputados da 
base de apoio ao Governo, que trabalharam muito por 
essa negociação e por um conjunto de aprovações de 
projetos nesta Casa no dia de hoje. Cumprimento, da 
mesma forma, os Líderes e Deputados da Oposição. 

Prevaleceu o clima de diálogo e a construção de 
consensos possíveis. Isso é muito importante em um Par-
lamento, como é em qualquer ambiente democrático.

De maneira bem humorada, quero ainda dizer que, 
levando em conta a fala do Deputado Duarte Nogueira e 
do nobre Deputado Arnaldo Faria de Sá, acolho boa par-
te dessas preocupações, mas faço uma ponderação no 
sentido de que todos devemos ampliar as preocupações 
que temos sobre a forma de funcionamento da Casa.

Não acredito que seja um bom caminho pensar-
mos que o que paralisa o Parlamento eventualmente 
seja exclusivamente o instituto das medidas provisórias. 
Temos problemas regimentais que precisamos debater 
com muito respeito e cuidado, sempre respeitando as 
minorias, para garantir um ambiente democrático.

O que proporcionou o resultado obtido no dia de 
hoje foi um duplo movimento: com correção, o Governo 
respondeu à legítima pressão do Parlamento e dimi-
nuiu a edição de medidas provisórias, e, por sua vez, 
a Oposição não se utilizou de todos os mecanismos 
regimentais que tem à sua disposição para derrubar 
a sessão e fazer obstrução.

De qualquer modo, Presidente, parabéns a todos 
nós, e cada um dos setores incluídos nas votações 
que ocorreram aqui perceberá no seu cotidiano as 
melhorias que proporcionarão à sua vida a votação 
que tivemos hoje.

Por exemplo, quando um microempreendedor 
individual passar a ser incluído na previdência pública 
do País em razão da votação de hoje, vai perceber o 
significado dessa conquista.

Parabéns a todos nós.
O SR. DR. UBIALI – Sr. Presidente, peço a pa-

lavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. DR. UBIALI (Bloco/PSB-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, faço minhas 
as palavras de todos os oradores que me antecederam 
e cumprimento V.Exa. pela condução dos trabalhos, que 
foram cansativos – V.Exa. demonstrou isso ao longo 
do tempo –, mas muito produtivos. Votamos matérias 
importantes e regulamentamos com leis adequadas 
vários setores do País.

Quero destacar principalmente o projeto relativo 
às cooperativas de trabalho. Há muito tempo se discutia 
e se procurava uma saída para esse problema, mas 
hoje a solução foi aprovada por unanimidade.
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Ressalto também a prorrogação da licença-ma-
ternidade, que é um grande ganho para a saúde das 
crianças do País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG – Sr. Presiden-

te, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB-DF. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, inicialmente parabenizo V.Exa. pela condução dos 
trabalhos. Realmente, tivemos hoje uma tarde históri-
ca na Câmara dos Deputados. Quero cumprimentar o 
Líder do Governo, todas as Lideranças partidárias do 
Governo e da Oposição.

É importante que tenhamos menos medidas provi-
sórias, que as regulamentemos para ter mais liberdade 
para analisar os projetos importantes para a sociedade 
– e não só os de autoria dos Deputados, mas também 
os do Governo. A Lei do Estágio, hoje aprovada, por 
exemplo, teve origem num projeto de lei enviado pelo 
Ministério da Educação.

Este é o ambiente de debate – e é muito bom quan-
do a Câmara dos Deputados consegue, como conseguiu 
hoje, construir consensos em relação a uma série de 
projetos. E quem ganha com isso é a sociedade. 

Em pleno período eleitoral, aprovamos projetos 
de extrema importância para a população, do ponto de 
vista educacional, econômico e da garantia dos direitos, 
como foi a ampliação da licença-maternidade, propos-
ta pela Senadora Patrícia Saboya. Enfim, votamos um 
conjunto de projetos extremamente importantes para 
as mulheres, para a juventude, para os trabalhadores 
e para os empreendedores brasileiros.

Espero que a próxima seja mais uma semana 
produtiva e possamos votar uma série de projetos im-
portantes da pauta construída em comum acordo por 
todas as Lideranças partidárias.

Sr. Presidente, receba nossos cumprimentos pela ex-
cepcional condução dos trabalhos nesta tarde de hoje.

Muito obrigado.
O SR. LUIZ CARLOS HEINZE – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. LUIS CARLOS HEINZE (PP-RS. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, cumpri-
mento V.Exa., em nome do cooperativismo de crédito, 
na pessoa do Deputado Zonta, coordenador da Frente, 
e do Deputado Arnaldo Jardim, pelas inúmeras vota-
ções que tivemos hoje.

O projeto votado nesta tarde, o substitutivo glo-
bal do Deputado Arnaldo Jardim com relação às co-

operativas de crédito, extremamente importantes em 
nosso País, Deputado Osmar Serraglio, era um pleito 
de muitos e muitos anos das cooperativas de crédito 
ao nosso Congresso Nacional.

Aproveito a oportunidade, Sr. Presidente, para 
dizer – o Ministro Reinhold Stephanes, o Banco do 
Brasil, o próprio Ministério da Fazenda e nós já solici-
tamos providências ao Banco Central – que, no pró-
ximo dia 15, vencerão os custeios prorrogados dos 
agricultores brasileiros.

E pasmem, colegas! Até hoje as instruções do 
acordo de uma resolução do Banco Central, feito há 
mais de 90 dias, ainda não chegaram aos bancos. Não 
é fruto da negociação da semana passada, é caso de 
mais de 90 dias!

À Superintendência do Banco do Brasil no Rio Gran-
de do Sul as instruções ainda não chegaram. Os produ-
tores vão nas agências e não sabem o que fazer.

O Deputado Waldemir Moka ligou para a Supe-
rintendência do Banco do Brasil de Campo Grande e 
obteve a mesma informação. A direção do Banco do 
Brasil, em Brasília, diz que a instrução saiu.

Vejam: se saiu de Brasília e não chegou a Cam-
po Grande nem ao Rio Grande do Sul é porque não 
chegou a lugar algum do Brasil. E no próximo dia 15 
os custeios estão vencendo.

Pedimos ao Ministro Reinhold Stephanes que in-
tercedesse junto ao Ministro da Fazenda para que saia 
uma resolução do Banco Central que disponha sobre 
a prorrogação do prazo. Não adianta essa instrução 
chegar amanhã ou depois de amanhã porque dia 15 
é sexta-feira e são milhares de produtores, em todo o 
Brasil, que esperam por ela.

O nosso pedido é para prorrogar o prazo para 30 de 
setembro. A culpa não é nossa, mas sim de quem deveria 
tentar ajudar os mais de 1 milhão de produtores rurais 
brasileiros que esperam por essa determinação.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Vamos 
dar a palavra, pela ordem, por 1 minuto, à Deputada 
Janete Pietá e ao Deputado Celso Maldaner. Depois, 
encerraremos a sessão.

A SRA. JANETE ROCHA PIETÁ (PT-SP. Pela 
ordem.) – Sr. Presidente, parabenizo esta Casa. Neste 
minuto, quero reforçar a importância do que aprovamos 
para as empresas e também para os adolescentes, 
principalmente a licença-maternidade. Isso significa que 
nossas crianças terão maior possibilidade de vida.

Na nossa cidade, Guarulhos, comemora-se a Sema-
na Municipal da Amamentação. Saúdo todas as cidades 
que desenvolvem esse projeto. Eu tinha falado da impor-
tância da aprovação desse projeto de lei sobre a amplia-
ção da licença-maternidade. Saio feliz desta Casa.
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Sr. Presidente, parabenizo V.Exa. e todos os De-
putados.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Com 

a palavra a Deputado Celso Maldaner.
O SR. CELSO MALDANER (Bloco/PMDB-SC. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
quero externar o nosso orgulho com relação ao que 
aconteceu hoje na Casa. Sou novato, estou no pri-
meiro mandato, mas em um ano e meio que estamos 
aqui nunca uma sessão rendeu tanto como a de hoje. 
Toda a sociedade brasileira foi contemplada, assim 
como a juventude.

Muitos sairão da informalidade e terão oportuni-
dade de entrar na formalidade. Estamos muito felizes. 
A condução dos trabalhos pelo Deputado Narcio Ro-
drigues entrará na história da Casa. O Deputado Tadeu 
Filippelli é nosso Líder.

Agradecemos de coração aos Parlamentares 
pelo entendimento, assim como às Lideranças pelo 
trabalho, que rendeu muito no dia de hoje.

Parabéns a todos.
O SR. TADEU FILIPPELLI – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. TADEU FILIPPELLI (Bloco/PMDB-DF. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Caro Presidente, 
Deputado Narcio Rodrigues, parabenizo V.Exa. pela 
condução impecável, equilibrada, desta sessão, que 
permitiu, com certeza, que hoje fosse um marco na 
história desta Casa.

As 10 matérias votadas, como já citaram outros 
colegas Parlamentares, abrangeram o aspecto social, 
o entendimento internacional, o cooperativismo, a Lei 
Geral do Turismo, ou seja, uma série de matérias de 
extrema importância para todo o País.

Parabenizo também o Presidente Arlindo China-
glia, que, ao longo de várias reuniões com os Líderes, 
ajudou e foi o grande responsável pela construção 
desse entendimento.

Sem dúvida nenhuma, devemos reconhecer o 
esforço de todos os Líderes, de todos os Deputados, 
dos funcionários, inclusive dos próprios Líderes de 
oposição, que, com a base do Governo, conseguiram 
votar esse conjunto de matérias.

É muito importante observar que se trata de 
projetos não somente de uma parte desta Casa, mas 
inclusive de vários Deputados. Houve momentos em 
que a própria base defendeu projetos da Oposição, e o 
inverso também ocorreu. A Oposição conduziu projetos 
de extrema importância, como o da retirada do ICMS 

da parcela da conta de energia elétrica, o que refletirá 
diretamente no bolso de cada consumidor.

Esta Casa, hoje, marca este dia com a votação 
de importantes medidas.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Conce-
do a palavra ao nobre Deputado Eduardo da Fonte.

O SR. EDUARDO DA FONTE (PP-PE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, gostaria de parabenizar a Casa por 
esta semana de muito trabalho em que, ao final, con-
seguimos maravilhoso desempenho. 

Quero também deixar registrado alguns comentá-
rios sobre a reunião de audiência pública ocorrida hoje 
na Comissão de Minas e Energia. Estava presente o Sr. 
Jerson Kelman, Diretor-Geral da ANEEL, que respon-
deu com muita arrogância a uma pergunta que fiz ao se 
manifestar favoravelmente ao lucro das distribuidoras de 
energia elétrica – lucros esses tirados do bolso do povo 
brasileiro. As empresas de energia elétrica vêm baten-
do recorde em cima de recorde na lucratividade. O Sr. 
Jerson Kelman tratou esta Casa e o povo brasileiro com 
arrogância, e isso não podemos aceitar. 

A Câmara dos Deputados, sem dúvida alguma, 
tem de instalar a CPI da conta de luz, anseio de toda 
a população brasileira. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Real-

mente, tivemos uma sessão memorável do Parlamento 
brasileiro nesta tarde. 

Agradeço a todos, a começar pelo Presidente Ar-
lindo Chinaglia, que, mesmo ausente desta sessão, foi 
o grande responsável pela articulação que resultou em 
votação de matérias tão importantes para o Brasil.

Não se votou pouco no dia de hoje. 
Votamos importantíssima matéria para o coope-

rativismo de crédito, que há tempos vinha perseguin-
do o objetivo de reestruturar-se de forma legal, para 
poder dar a contribuição que está historicamente a 
ele reservada. Existem exemplos por todo o mundo do 
tanto que o cooperativismo de crédito tem contribuído 
para o desenvolvimento dos países.

Votamos o Estatuto da Juventude, anseio acalen-
tado aqui há 4 anos e liderado por tantos jovens, que 
vêm escrevendo a sua biografia muito rica no Parla-
mento; votamos a Lei Geral do Turismo, de fundamental 
relevância, que dará nova dinâmica a setor tão funda-
mental para o Brasil, diante do seu potencial; votamos 
a Lei da Micro e Pequena Empresa, que tenho certeza 
será uma chave para o desenvolvimento do País; vota-
mos a lei que amplia a licença-maternidade; votamos 
a Lei Kandir, que ressarce os Estados exportadores 
que têm dado grande contribuição ao Brasil.

Portanto, os Srs. Líderes da Base e da Oposição 
deram hoje um exemplo de compromisso com o Brasil. 
Num momento eleitoral, produzimos aqui um resultado 
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de leis que impacta diretamente a vida da sociedade, 
atinge a jovens, mulheres, senhores, trabalhadores.

Quero agradecer pela oportunidade que me foi 
dada, a confiança que foi depositada em nós de po-
der dirigir os trabalhos na tarde de hoje. O êxito que 
obtive foi, naturalmente, fruto da grande assessoria 
desta Casa, liderada pelo Dr. Mozart.

Quero agradecer também a todos os asses-
sores de Liderança, aos assessores da Mesa, que 
facilitam o nosso trabalho, e ao Deputado Osmar 
Serraglio, meu companheiro de Mesa, a presença 
solidária. S.Exa. tem dado enorme contribuição para 
a dinâmica da nossa Câmara dos Deputados.

Envio um abraço muito especial ao nosso Presi-
dente Arlindo Chinaglia, que construiu este momento e 
deu-nos hoje mais um exemplo do grande homem que 
é. Despiu-se da condição de Presidente desta Casa, 
de Parlamentar, para cumprir o papel de grande pai 
que é e estar presente na apresentação do seu filho 
Olavo, que, tenho certeza, dará grandes exemplos 
de profissionalismo público para o Brasil, porque tem 
um grande pai e uma grande mãe. O Arlindo está de 
parabéns e toda a sua família pelo dia de hoje. 

Em razão dos resultados colhidos hoje, o Presi-
dente Arlindo Chinaglia pediu-me que comunicasse 
que amanhã não haverá sessão deliberativa, apenas 
de debates e trabalho de Comissões da Casa.

Deixo a S.Exa. o meu abraço e o meu agrade-
cimento pela confiança de ter-me permitido conduzir 
os trabalhos nesta tarde, ao lado dos Srs. Líderes. 
Esta semana todos nós podemos voltar para casa 
de cabeça erguida, com a consciência de termos 
cumprido a nossa obrigação.

Quero cumprimentar ainda os funcionários da 
Segurança e da Taquigrafia, aos quais deixo o nosso 
muito obrigado pelo importante trabalho que contri-
buiu para que pudéssemos alcançar os resultados 
de hoje, que favorecem sobretudo a Nação brasi-
leira. Estamos realmente num momento em que o 
Parlamento merece o reconhecimento da sociedade 
brasileira.

VI – ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Nada 

mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues)

DEIXAM DE COMPARECER À SES-
SÃO OS SRS.:

AMAPÁ

Alessandro Sabino PMDB PmdbPtc
Dalva Figueiredo PT 
Total de Amapá: 2

PARÁ

Bel Mesquita PMDB PmdbPtc
Wandenkolk Gonçalves PSDB 
Wladimir Costa PMDB PmdbPtc
Total de Pará: 3

AMAZONAS

Carlos Souza PP 
Total de Amazonas: 1

ACRE

Henrique Afonso PT 
Ilderlei Cordeiro PPS 
Perpétua Almeida PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Sergio Petecão PMN PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Acre: 4

TOCANTINS

Lázaro Botelho PP 
NIlmar Ruiz DEM 
Total de Tocantins: 2

MARANHÃO

Clóvis Fecury DEM 
Flávio Dino PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Gastão Vieira PMDB PmdbPtc
Pedro Novais PMDB PmdbPtc
Ribamar Alves PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Maranhão: 5

CEARÁ

Eudes Xavier PT 
Manoel Salviano PSDB 
Total de Ceará: 2

PIAUÍ

Alberto Silva PMDB PmdbPtc
B. Sá PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Mussa Demes DEM 
Total de Piauí: 3

RIO GRANDE DO NORTE

Fátima Bezerra PT 
Rogério Marinho PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Rio Grande do Norte: 2

PARAÍBA

Damião Feliciano PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Rômulo Gouveia PSDB 
Total de Paraíba: 2

PERNAMBUCO

Carlos Wilson PT 
Gonzaga Patriota PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Marcos Antonio PRB PsbPdtPCdoBPmnPrb
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Total de Pernambuco: 3

ALAGOAS

Cristiano Matheus PMDB PmdbPtc
Total de Alagoas: 1

SERGIPE

Albano Franco PSDB 
Total de Sergipe: 1

BAHIA

Jusmari Oliveira PR 
Severiano Alves PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Bahia: 2

MINAS GERAIS

Antônio Roberto PV 
Custódio Mattos PSDB 
Fábio Ramalho PV 
Geraldo Thadeu PPS 
Leonardo Quintão PMDB PmdbPtc
Rodrigo de Castro PSDB 
Total de Minas Gerais: 6

ESPÍRITO SANTO

Neucimar Fraga PR 
Rose de Freitas PMDB PmdbPtc
Total de Espírito Santo: 2

RIO DE JANEIRO

Arnaldo Vianna PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Indio da Costa DEM 
Marina Maggessi PPS 
Rodrigo Maia DEM 
Sandro Matos PR 
Solange Amaral DEM 
Total de Rio de Janeiro: 6

SÃO PAULO

Abelardo Camarinha PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Aline Corrêa PP 
Carlos Sampaio PSDB 
Clodovil Hernandes PR 
Edson Aparecido PSDB 
João Paulo Cunha PT 
Luciana Costa PR 
Marcelo Ortiz PV 
Márcio França PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Paulo Maluf PP 
Total de São Paulo: 10

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT 
Rogério Silva PP 

Total de Mato Grosso: 2

GOIÁS

Ronaldo Caiado DEM 
Total de Goiás: 1

PARANÁ

Alfredo Kaefer PSDB 
Dr. Rosinha PT 
Total de Paraná: 2

SANTA CATARINA

Acélio Casagrande PMDB PmdbPtc
Fernando Coruja PPS 
Mauro Mariani PMDB PmdbPtc
Total de Santa Catarina: 3

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP 
Cezar Schirmer PMDB PmdbPtc
Claudio Diaz PSDB 
Total de Rio Grande do Sul: 3

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Encer-
ro a sessão, antes convocando para amanhã, quinta-
feira, dia 14 de agosto, às 14h, a seguinte

ORDEM DO DIA

DEBATES E 
TRABALHO DE COMISSÕES 

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS OU RECURSOS

I – EMENDAS

1. PROJETOS COM URGÊNCIA – ART. 64, § 1º, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
Prazo para apresentação de emendas: 5 Sessões (Ato 
da Mesa nº 177, de 1989).
PROJETOS DE LEI:

Nº 3.721/08 (Poder Executivo) – Dispõe sobre a pres-
tação de auxílio financeiro pela União aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios, no exercício de 2008, 
com o objetivo de fomentar as exportações do País.
SOBRESTA A PAUTA EM: 07/09/08 (46º dia)
ÚLTIMA SESSÃO: 14/8/2008

Nº 3.776/08 (Poder Executivo) – Altera a Lei nº 11.738, 
de 16 de julho de 2008, que regulamenta a alínea “e” 
do inciso III do caput do art. 60 do Ato das Disposi-
ções Constitucionais Transitórias, para instituir o piso 
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salarial profissional nacional para os profissionais do 
magistério público da educação básica.
SOBRESTA A PAUTA EM: 15/09/08 (46º dia)
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/8/2008

II – RECURSOS

1. CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE CO-
MISSÃO – ART. 24, II, DO RICD
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO: art. 58, § 3º, c/c o 
art. 132, § 2º (PARECERES FAVORÁVEIS),
ou com o art. 133 (PARECERES CONTRÁRIOS), to-
dos do RICD.
Prazo para apresentação de recurso: 5 sessões (art. 
58, § 1º do RICD).

1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 2.330/2006 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária do Desenvolvimento 
Cultural do Município de Arapiraca (ACODECMA) a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Arapiraca, Estado de Alagoas.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19/8/2008

Nº 366/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária de Desenvolvimento 
Artístico e Cultural de Anapu – “ASSANA” a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Anapu, Estado do Pará.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19/8/2008

Nº 437/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Municipal de Assistência Social – 
AMAS a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no município de São Gonçalo do Abaeté, Estado de 
Minas Gerais.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/8/2008

Nº 455/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária Cultural de Teleradio-
difusão de São Pedro dos Ferros a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 

radiodifusão comunitária no município de São Pedro 
dos Ferros, Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/8/2008

Nº 467/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
outorga permissão à Rádio e TV Centauro Ltda para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüên-
cia modulada, no município de Simonésia, Estado de 
Minas Gerais.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/8/2008

Nº 501/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à Magno’’s Comunicações e Serviços 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, no município de Água Comprida, 
Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/8/2008

Nº 524/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária Cultural Vale do Rio 
Pires a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no município de Rio Pires, Estado da Bahia.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19/8/2008

Nº 527/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Associação Comunitária de Comunicação 
Futura a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no município de Comendador Gomes, Estado de Mi-
nas Gerais.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/8/2008

Nº 531/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária Cultural Frutalense 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município Frutal, Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/8/2008

Nº 533/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação Cultural Santanense – ACS a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Santana de Seridó, Estado do Rio Grande do Norte.
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DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/8/2008

Nº 537/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Fundação de Assistência ao Trabalho e Bem Estar 
Social São José a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no município de São José de Caiana, Es-
tado da Paraíba.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/8/2008

Nº 544/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação Comunitária de Igreja Nova a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Igreja Nova, Estado de Alagoas.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/8/2008

Nº 546/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Rádio Comunitária Nova Itaberaba FM a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Nova Itaberaba, Estado de Santa Catarina.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/8/2008

Nº 549/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Associação Comunitária de Radiodifusão 
Novo Horizonte a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no município de Lontras, Estado de San-
ta Catarina.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/8/2008

Nº 551/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Associação da Comunidade de Luzinópo-
lis a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Luzinópolis, Estado do Tocantins.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/8/2008

Nº 558/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que outorga 
permissão à Rádio Universal Ltda para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no 
município de Içara, Estado de Santa Catarina.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/8/2008

Nº 572/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à EDCOMUNICAÇÕES LTDA. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüên-
cia modulada, no município de Santa Branca, Estado 
de São Paulo.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/8/2008
Nº 574/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Grupo Cultural Semente do Vale a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Carbonita, Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/8/2008

Nº 575/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à RÁDIO COMPANHEIRA FM LTDA. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre-
qüência modulada, no município de Paraí, Estado do 
Rio Grande do Sul.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/8/2008

Nº 576/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação Educativa e Cultural Eldorado a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Presidente Olegário, Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/8/2008

Nº 578/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Associação Comunitária de Comunicação 
e Cultura de Gramado Xavier a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no município de Gramado 
Xavier, Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/8/2008

Nº 579/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação Civil de Radiodifusão Comunitária Iguara-
çu FM a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no município de Iguaraçu, Estado do Paraná.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/8/2008

Nº 580/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
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toriza a Associação Comunitária de Comunicação e 
Cultura de Arez/RN – ACCCARN a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no município de Arez, Estado 
do Rio Grande do Norte.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/8/2008

Nº 581/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Associação de Comunicação e Cultura de 
Taquaraçu de Minas – ACCTM a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no município de Taquaraçu 
de Minas, Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/8/2008

Nº 585/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação Comunitária Itapetinguense João Felix 
Neto a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no município de Itapetinga, Estado da Bahia.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19/8/2008

Nº 588/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação de Radiodifusão Comunitária de Orocó 
– PE a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no município de Orocó, Estado de Pernambuco.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/8/2008

Nº 592/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Cultural e Comunitária de Itape-
ma a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Itapema, Estado de Santa Catarina.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/8/2008

Nº 595/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação de Radiodifusão Comunitária Cultural 
FM de Exu Pernambuco – PE a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no município de Exu, Estado 
de Pernambuco.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/8/2008

Nº 596/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 

a Associação Rádio Comunitária Portomar a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Ipojuca, Estado de Pernambuco.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/8/2008

Nº 597/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à Ivanov Comunicação e Participações 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, no município de Guapiaçú, Es-
tado de São Paulo.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19/8/2008

Nº 599/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à Rádio Cidade São José Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüên-
cia modulada, no município de São José, Estado de 
Santa Catarina.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/8/2008

Nº 600/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à Terra FM Comunicações Ltda para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüên-
cia modulada, no município de Terra Rica, Estado do 
Paraná.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/8/2008

Nº 601/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
outorga permissão à Rádio Som Alvorada Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüên-
cia modulada, no município de Araguaçu, Estado do 
Tocantins.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/8/2008

Nº 602/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à Sistema Regional de Comunicação 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, no município de Nova Aliança, 
Estado de São Paulo.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19/8/2008

Nº 610/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação Comunitária de Carrancas a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
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serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Carrancas, Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/8/2008

Nº 614/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação de Difusão Comunitária de Olive-
dos a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Olivedos, Estado da Paraíba.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/8/2008

Nº 615/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação de Comunicação Comunitária a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Rosário do Sul, Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/8/2008

Nº 617/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação Cultural e Comunitária de Gravatá – AS-
COMG a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no município de Gravatá, Estado de Pernambuco.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/8/2008

Nº 620/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a ABECCA – Asssociação Benemérita e Cultu-
ral de Conceição das Alagoas a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no município de Conceição 
das Alagoas, Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19/8/2008

Nº 623/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária de Radiodifusão Cabo 
Verde a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no município de Gurupi, Estado do Tocantins.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/8/2008

Nº 625/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Cultural e Comunicação Social 
São Vicente do Sul a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 

comunitária no município de São Vicente do Sul, Es-
tado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/8/2008

Nº 628/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
renova a permissão outorgada à Rádio FM Itabaiana 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, no município de Itabaiana, Es-
tado de Sergipe.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/8/2008

Nº 629/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária dos Pequenos Pro-
dutores Rurais do Município de Itaquitinga a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Itaquitinga, Estado de Pernambuco.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/8/2008

Nº 631/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Associação de Difusão Rádio Comunitária 
Esperança FM a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no município de Jaboatão dos Guararapes, 
Estado de Pernambuco.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/8/2008

Nº 632/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a APROBESNE – Associação de Promoção e 
Bem Estar Social de Neópolis a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no município de Neópolis, 
Estado de Sergipe.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/8/2008

Nº 633/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária Itauense de Radio-
difusão – ACIR a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no município de Itaú de Minas , Estado 
de Minas Gerais.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19/8/2008

Nº 635/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Associação Pro Arte Cultura Comunitária 
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Caçapava a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária no município de Caçapava do Sul, Estado 
do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/8/2008

Nº 636/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Associação Colorense de Radiodifusão 
Comunitária a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária no município de Lindolfo Collor, Estado do 
Rio Grande do Sul.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19/8/2008

Nº 637/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Rádio Comunitária Tomé-Açu Ci-
dade a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no município de Tomé-Açu, Estado do Pará.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/8/2008

Nº 638/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a ASCCOMVE – Associação Comunitária de 
Comunicação Venâncio Aires a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no município de Venâncio 
Aires, Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/8/2008

Nº 639/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação Comunitária de Radiodifusão Iguatama 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Iguatama, Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/8/2008

Nº 640/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação de Desenvolvimento Comunitário 
e Cultural de São Miguel do Guamá – ASDECOCS a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclu-
sividade, serviço de radiodifusão comunitária no muni-
cípio de São Miguel do Guamá, Estado do Pará.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/8/2008

Nº 642/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 

autoriza a Associação Comunitária e Cultural Amigos 
de Gramado a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária no município de Gramado, Estado do Rio 
Grande do Sul.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/8/2008

Nº 644/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Associação de Radiodifusão Comunitária 
de Janduís – RN a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no município de Janduís, Estado do Rio 
Grande do Norte.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/8/2008

Nº 645/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
outorga permissão à RÁDIO E TV MAÍRA LTDA. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüên-
cia modulada, no município de Manoel Urbano, Esta-
do do Acre.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/8/2008

Nº 648/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que outorga 
permissão à RÁDIO E TV MAÍRA LTDA. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modula-
da, no município de Porto Acre, Estado do Acre.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/8/2008

Nº 652/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação dos Produtores Rurais do Vale do 
Rio Preto (APRLVARP), a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no município de Aparecida do Rio 
Negro, Estado de Tocantins.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/8/2008

Nº 653/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação de Comunicação Comunitária Cul-
tural Central de Itapissuma – PE a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no município de Itapissuma, 
Estado de Pernambuco.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/8/2008

Nº 654/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
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autoriza a Associação Movimento Comunitário Rádio 
Garota FM a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária no município de Mogi das Cruzes, Estado 
de São Paulo.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/8/2008

Nº 655/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação dos Pequenos Industriais e Co-
merciantes do Município de Messias – AL a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Messias, Estado de Alagoas.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/8/2008

Nº 656/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
o Instituto Profissionalizar de Capacitação Profissional 
– IPCP a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no município de Marituba, Estado do Pará.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/8/2008
PROJETO DE LEI

Nº 696/2003 (Zezéu Ribeiro) – Dispõe sobre o acesso 
à informação de valor didático por alunos e professo-
res nas áreas de engenharia e arquitetura, e dá outras 
providências.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/8/2008

Nº 1.385/2003 (Gastão Vieira) – Institui o Dia da Imi-
gração Portuguesa no Brasil.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19/8/2008

Nº 5.015/2005 (Fernando Ferro) – Institui o dia 7 de 
abril como o “Dia Nacional do Jornalista”.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/8/2008

Nº 7.376/2006 (Senado Federal – Rodolpho Tourinho) 
– Disciplina o direito a alimentos gravídicos, a forma 
como ele será exercido e dá outras providências.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/8/2008

Nº 225/2007 (Lobbe Neto) – Dispõe sobre a obri-
gatoriedade de placas de sinalização nas Rodovias 
Federais.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/8/2008

Nº 1.036/2007 (Magela) – Dispõe sobre a profissão de 
Instrutor de Formação de Condutores de Veículos Au-
tomotores ora denominado de Instrutor de Trânsito.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/8/2008
1.2 COM PARECERES CONTRÁRIOS

PROJETO DE LEI

Nº 1.151/2003 (Carlos Souza) – Dispõe sobre as bri-
gadas indígenas de combate a incêndios florestais.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/8/2008

Nº 3.115/2004 (Vicentinho) – Dispõe sobre a obriga-
toriedade de oferta de instalações sanitárias na pro-
porção de duas unidades de uso feminino para cada 
unidade de uso masculino nas edificações públicas e 
privadas do País com área construída superior a qui-
nhentos metros quadrados.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/8/2008

Nº 6.380/2005 (Edson Duarte) – Altera a Lei nº 8.918, de 
14 de julho de 1994, estabelecendo que o Ministério da 
Saúde irá avaliar refrigerantes e bebidas alcóolicas como 
isentas de riscos à saúde, antes da sua liberação.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/8/2008

Nº 6.721/2006 (Milton Monti) – Acrescenta o inciso XIII 
ao art. 3º da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/8/2008

Nº 147/2007 (Neucimar Fraga) – Altera a redação da 
Lei nº 10.826, de 2003, modificando a sistemática de 
marcação de embalagens de munições.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/8/2008

Nº 1.515/2007 (Eduardo Valverde) – “Acrescenta o 
artigo 12-A, ao Decreto-Lei nº 9.295, de 27 de maio 
de 1946, para tornar obrigatório o exame de profici-
ência como condição para inscrição nos quadros dos 
Conselhos Regionais de Contabilidade”.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/8/2008

Nº 1.811/2007 (Miro Teixeira) – Acrescenta parágra-
fo ao art. 12 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, 
que “dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes 
públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exer-
cício de mandato, cargo, emprego ou função na admi-
nistração pública direta, indireta ou fundacional e dá 
outras providências”.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/8/2008
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Nº 2.087/2007 (Eliene Lima) – Acresce inciso ao 
artigo 44 e dá nova redação ao art. 44-C, ambos da 
Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965 e dá outras 
providências.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/8/2008

Nº 2.623/2007 (Professor Victorio Galli) – Altera a 
redação da Lei nº 6.802, de 30 de junho de 1980.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/8/2008

Nº 2.757/2008 (Sandra Rosado) – Dá nova redação 
ao inciso III do § 1º do art. 36 da Lei nº 9.394, de 20 
de dezembro de 1996, para incluir conhecimentos de 
Política como parte do currículo do ensino médio.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/8/2008
1.3 PROPOSIÇÕES COM TRAMITAÇÃO CONJUN-
TA QUE RECEBERAM PARECERES FAVORÁVEIS 
A UMAS E CONTRÁRIOS A OUTRAS, NÃO DIVER-
GENTES.

PROJETO DE LEI

Nº 6.015/2005 (Beto Albuquerque) – Institui o Fundo 
Nacional do Idoso e autoriza deduzir do imposto de 
renda devido pelas pessoas físicas e jurídicas as do-
ações efetuadas aos Fundos Municipais, Estaduais e 
Nacional do Idoso. 
COM PARECERES FAVORÁVEIS: PL 6015/2005, 
principal.
COM PARECERES CONTRÁRIOS: PL 1194/2007, 
apensado.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/8/2008
2. CONTRA PARECER TERMINATIVO DE COMISSÃO 
– ART. 54 DO RICD C/C ART. 132, § 2º DO RICD
(MATÉRIAS SUJEITAS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁ-
RIO EM APRECIAÇÃO PRELIMINAR, NOS TERMOS 
DO ART.144 DO RICD)
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – PEC: art. 202, § 
1º do RICD.
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – DEMAIS PROPO-
SIÇÕES: art. 58, § 3º, c/c o art. 132, §2º, do RICD.
Prazo para apresentação de recurso: 5 sessões (art. 
58, § 1º do RICD).
2.1 PELA INCONSTITUCIONALIDADE E/OU INJU-
RIDICIDADE OU INADMISSIBILIDADE

PROJETO DE LEI

Nº 1.135/1991 (Eduardo Jorge) – Suprime o artigo 124 
do Código Penal Brasileiro. E seus apensados. 
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/8/2008

2.2 PELA INADEQUAÇÃO FINANCEIRA E/OU OR-
ÇAMENTÁRIA

PROJETO DE LEI

Nº 6.631/2002 (Senado Federal – CARLOS BEZER-
RA) – Concede pensão especial a Mário Juruna.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/8/2008

Nº 190/2007 (Arnaldo Faria de Sá) – Concede aos 
benefícios de pensão por morte mantidos pela Previ-
dência Social e iniciados antes de 28 de abril de 1995 
renda mensal equivalente à prevista no art. 75 da Lei 
nº 8.213, de 24 de julho de 1991.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/8/2008

Nº 245/2007 (Manato) – Dispõe sobre a atualização 
do valor de aquisição de bens ou direitos para efeito 
do Imposto de Renda sobre ganhos de capital. E seus 
apensados.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/8/2008
Nº 1.152/2007 (Leonardo Quintão) – Cria o Programa 
Casa Própria Subsidiada.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/8/2008

Nº 2.315/2007 (Dr. Talmir) – Acrescenta § 5º ao art. 
35 da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que 
“altera a legislação do imposto de renda das pessoas 
físicas e dá outras providências”.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/8/2008
3. CONTRA DECLARAÇÃO DE PREJUDICIALIDA-
DE – ART. 164, § 2º, DO RICD
(SUJEITO A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO, APÓS 
OUVIDA A CCJC, NOS TERMOS DO ART. 164, §§ 2º 
e 3º DO RICD)
Prazo para apresentação de recurso: 5 sessões (Art. 
164, § 2º, do RICD).

PROJETO DE LEI

Nº 2.972/2004 (Sandro Mabel) – Altera o art. 13 da 
Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, que dispõe 
sobre o Estatuto do Idoso, para estender às Defenso-
rias Públicas a prerrogativa de patrocinar o acordo de 
alimento, com eficácia de título executivo extrajudicial, 
em benefício do idoso.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 20/8/2008

Nº 3.099/2004 (Sandro Mabel) – Altera a redação do dis-
positivos da Lei nº 10.748, de 22 de outubro de 2003.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 20/8/2008
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Nº 4.364/2004 (Jorge Pinheiro) – Altera a Lei nº 10.748, 
de 22 de outubro de 2003, para dar preferência, no 
âmbito do Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro 
Emprego para os Jovens, à contratação de órfãos e dá 
outras providências. E seus apensados. 
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 20/8/2008

Nº 4.480/2004 (Enio Bacci) – Altera o parágrafo pri-
meiro do art. 421 do Decreto-Lei nº 3.689, de 1941 – 
Código de Processo Penal, para limitar a cinco o nú-
mero de testemunhas a serem inquiridas no plenário 
do júri e dá outras providências.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19/8/2008

Nº 1.130/2007 (Sueli Vidigal) – Altera o inciso II, do 
artigo 2º da Lei nº 10.836, de 2004, que cria o Progra-
ma Bolsa Família e dá outras providências.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 20/8/2008

Nº 1.660/2007 (Iriny Lopes) – Altera o artigo 16 da Lei 
nº 11.033, de 21 de dezembro de 2004.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 20/8/2008

Nº 2.729/2007 (Senado Federal – Inácio Arruda) – 
Institui o ano de 2007 como “Ano do Cinqüentenário 
dos painéis Guerra e Paz”, de Candido Portinari, ins-
talados na sede da Organização das Nações Unidas 
– ONU, em 6 de setembro de 1957.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/8/2008

Nº 3.046/2008 (Sandes Júnior) – Acrescenta artigo 
à Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, que dispõe 
sobre o Fundo de Financiamento ao Estudante do En-
sino Superior e dá outras providências.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/8/2008

Nº 3.438/2008 (Maurício Rands) – Institui a “Semana 
Nacional de Educação, Conscientização e Orientação 
sobre a Doença de Alzheimer” e dá outras providên-
cias.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 20/8/2008
4. DEVOLVIDO(S) AO(S) AUTOR(ES)
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – RCP: art. 35, §§ 1º 
e 2º, do RICD.
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – DEMAIS PROPO-
SIÇÕES: art. 137, § 1º, do RICD.
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO: 5 
sessões.

INDICAÇÃO

Nº 3.083/2008 (Raul Jungmann) – Sugere aos Presi-
dentes dos cinco Tribunais Regionais Federais a espe-
cialização de Varas Federais para processar e julgar 
delitos praticados por organizações criminosas.
ÚLTIMA SESSÃO: 14/8/2008

Nº 3.084/2008 (Raul Jungmann) – Sugere aos Presi-
dentes dos 27 Tribunais de Justiça, a especialização 
de Varas para processar e julgar delitos praticados por 
organizações criminosas.
ÚLTIMA SESSÃO: 14/8/2008

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 279/2008 (Clodovil Hernandes) – Dá nova redação 
ao art. 45 da Constituição Federal
ÚLTIMA SESSÃO: 14/8/2008

PROJETO DE LEI

Nº 3.671/2008 (Comissão de Legislação Participati-
va) – Regulamenta o art. 29, Inciso I, da Constituição 
Federal, estabelecendo ao Estado e Município direito 
de legislar sobre temas privativos da União, em razão 
da omissão federal em não legislar sobre o tema.
ÚLTIMA SESSÃO: 14/8/2008

Nº 3.699/2008 (Hermes Parcianello) – Institui a meia-
entrada aos professores da rede pública: municipal, 
estadual e federal a eventos, teatros, exposições, ci-
nema, espetáculos circenses, musicais.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19/8/2008

Nº 3.741/2008 (Neilton Mulim) – Dispõe sobre a ga-
rantia de dispensa de militares estaduais para o exer-
cício de mandato eletivo em confederação, federação 
ou associação de classe.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19/8/2008

III – DIVERSOS

PRAZO PARA RECEBIMENTO DE SUGESTÕES A 
PROJETO DE CONSOLIDAÇÃO: art. 212, § 2º, do 
RICD (30 dias).

 
PROJETO DE LEI

Nº 3.343/2008 (Rita Camata) – Consolida a legislação 
federal em saúde. 
(Publicado no DCD nº 110-A, Suplemento, de 11/07/2008 
e DOU de 11/07/2008, Seção 1)
DECURSO: 21º DIA
ÚLTIMO DIA: 23/8/2008
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ORADORES SORTEADOS PARA O GRANDE 
EXPEDIENTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2008

Dia 14, 5ª-feira

15:00 NILMAR RUIZ (DEM – TO)
15:25 SEBASTIÃO MADEIRA (PSDB – MA)

Dia 15, 6ª-feira

10:00 JOÃO OLIVEIRA (DEM – TO)
10:25 JACKSON BARRETO (PMDB – SE)
10:50 BILAC PINTO (PR – MG)
11:15 RATINHO JUNIOR (PSC – PR)
11:40 RÔMULO GOUVEIA (PSDB – PB)

Dia 18, 2ª-feira

15:00 VELOSO (PMDB – BA)
15:25 ARNON BEZERRA (PTB – CE)
15:50 VALDIR COLATTO (PMDB – SC)
16:15 OTAVIO LEITE (PSDB – RJ)
16:40 NEUCIMAR FRAGA (PR – ES)

Dia 19, 3ª-feira

15:00 FRANCISCO RODRIGUES (DEM – RR)
15:25 MARCELO CASTRO (PMDB – PI)

Dia 20, 4ª-feira

15:00 WILSON SANTIAGO (PMDB – PB)
15:25 VANESSA GRAZZIOTIN (PCdoB – AM)

Dia 21, 5ª-feira

15:00 IBSEN PINHEIRO (PMDB – RS)
15:25 FERNANDO DINIZ (PMDB – MG)

Dia 22, 6ª-feira

10:00 JOSÉ CARLOS ARAÚJO (PR – BA)
10:25 PEDRO FERNANDES (PTB – MA)
10:50 EDUARDO BARBOSA (PSDB – MG)
11:15 MARIA DO ROSÁRIO (PT – RS)
11:40 TONHA MAGALHÃES (PR – BA)

Dia 25, 2ª-feira

15:00 ARMANDO ABÍLIO (PTB – PB)
15:25 BEL MESQUITA (PMDB – PA)
15:50 ROBERTO ROCHA (PSDB – MA)
16:15 ROSE DE FREITAS (PMDB – ES)
16:40 WELLINGTON FAGUNDES (PR – MT)

Dia 26, 3ª-feira

15:00 BENEDITO DE LIRA (PP – AL)
15:25 WELLINGTON ROBERTO (PR – PB)

Dia 27, 4ª-feira

15:00 JOAQUIM BELTRÃO (PMDB – AL)
15:25 LUIZ BASSUMA (PT – BA)

Dia 28, 5ª-feira

15:00 BERNARDO ARISTON (PMDB – RJ)
15:25 GASTÃO VIEIRA (PMDB – MA)

Dia 29, 6ª-feira

10:00 LÁZARO BOTELHO (PP – TO)
10:25 MANOEL SALVIANO (PSDB – CE)
10:50 REINALDO NOGUEIRA (PDT – SP)
11:15 DR. ADILSON SOARES (PR – RJ)
11:40 FÁTIMA BEZERRA (PT – RN)

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: 20-8-08 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 2.323/07 – Da Sra. Rose de 
Freitas – que “proíbe as instituições de crédito de 
conceder financiamentos em condições favorecidas 
e outros benefícios para implantação e operação de 
agroindústrias de cana-de-açúcar na Amazônia Legal 
e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado CELSO MALDANER. 

PROJETO DE LEI Nº 2.486/07 – Do Poder Executivo 
– que “dá nova redação ao caput do art. 15 da Lei nº 
7.678, de 8 de novembro de 1988, que dispõe sobre a 
produção, circulação e comercialização do vinho e de-
rivados da uva e do vinho, na forma que especifica”. 
RELATOR: Deputado AFONSO HAMM. 

PROJETO DE LEI Nº 2.853/08 – Do Sr. Domingos Dutra 
– que “institui isenção do Imposto Territorial Rural para 
os imóveis rurais de propriedade de remanescentes 
de comunidades quilombolas”. 
RELATOR: Deputado ANTÔNIO ANDRADE. 

PROJETO DE LEI Nº 3.654/08 – Do Sr. Valdir Colatto 
– que “regulamenta o art. 68 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias – ADCT, que reconhece 
aos remanescentes das comunidades de quilombos 
a propriedade definitiva das terras que estejam ocu-
pando”. 
RELATOR: Deputado HUMBERTO SOUTO. 



Agosto de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 14 37955 

PROJETO DE LEI Nº 3.714/08 – Do Sr. Valadares Fi-
lho – que “acrescenta dispositivos à Lei nº 4.504, de 
30 de novembro de 1964 (Estatuto da Terra), para criar 
novas regras à alienação de terras particulares e ao 
contrato de arrendamento e parceria rural”. 
RELATOR: Deputado DAVI ALCOLUMBRE. 

PROJETO DE LEI Nº 3.764/08 – Da Sra. Angela Por-
tela – que “altera a Lei nº 6.001, de 19 de dezembro 
de 1973”. 
RELATOR: Deputado VALDIR COLATTO. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-08 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

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 pes-
ca e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado EDIO LOPES. 

PROJETO DE LEI Nº 3.605/08 – Do Sr. Paulo Abi-Ackel 
– que “acrescenta § 1º ao art. 10 da Lei nº 7.998, de 
11 de janeiro de 1990, que “Regula o Programa de 
Seguro-Desemprego, o Abono Salarial, institui o Fundo 
de Amparo ao Trabalhador – FAT, e dá outras providên-
cias”, para assegurar recursos à agricultura familiar, 
remunerando o atual parágrafo único como § 2º”. 
RELATOR: Deputado LEONARDO VILELA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.611/08 – Do Sr. Homero Pereira 
– que “fixa prazo para o fornecimento, pelo Instituto Na-
cional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, do 
Certificado de Cadastro de Imóveis Rurais – CCIR”. 
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS SETIM. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 7.210/06 – Do Sr. Betinho Ro-
sado – que “altera a redação do art. 2º, caput e § 1º, 
da Lei nº 4.716, de 29 de junho de 1965, que dispõe 
sobre a organização, funcionamento e execução dos 
registros genealógicos de animais domésticos no País”. 
(Apensado: PL 3212/2008) 
RELATOR: Deputado DAVI ALCOLUMBRE. 

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 concessão de be-
nefício de seguro-desemprego durante o período do defeso 
ao pescador profissional que exerce a atividade pesqueira 
de forma artesanal”. (Apensado: PL Nº 3.580/2008) 
RELATOR: Deputado BETO FARO. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO 
E JUSTIÇA E DE CIDADANIA 

LOCAL: Plenário 01 do Anexo II 
HORÁRIO: 09h 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

A – Recursos: 

RECURSO Nº 241/98 – Do Sr. Arnaldo Faria de Sá – 
que “recorre, nos termos do art. 95, § 8º, do Regimento 
Interno, contra decisão do Presidente em questão de 
ordem formulada acerca do encerramento da sessão 
extraordinária em face da inexistência de quorum”. 
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES. 
PARECER: pelo provimento deste e do REC 248/98, 
apensado. 
Vista ao Deputado Vicente Arruda, em 12/8/2008. 
Discutiram a matéria os Deputados José Genoíno e 
Gerson Peres, em 12/8/2008. 

RECURSO Nº 150/01 – Do Sr. Arnaldo Faria de Sá – 
que “recorre, nos termos do art. 95, § 8º, do Regimen-
to Interno, contra decisão da Presidência em questão 
de ordem acerca de requerimento de prorrogação de 
funcionamento de CPI”. 
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. 
PARECER: pelo provimento. 

RECURSO Nº 53/03 – Do Sr. José Carlos Aleluia – que 
“recorre contra Decisão da Presidência em questão de 
ordem acerca da indagação sobre o encaminhamento 
e orientação de bancada como parte do processo de 
votação, e também do questionamento com relação 
ao encerramento da sessão ordinária, quando estava 
em processo de votação o requerimento de adiamento 
da votação por duas sessões do PROJETO DE LEI Nº 
4578, de 1998 (cria o Programa de Estímulo ao Pri-
meiro Emprego – PEPE). RECORRENTE: Deputado 
JOSÉ CARLOS ALELUIA. RECORRIDA: Presidência 
da Câmara dos Deputados. ASSUNTO: recorre, nos 
termos do art. 95, § 8º, do Regimento Interno, contra 
decisão da Presidência em questão de ordem formulada 
na sessão plenária de 19 de agosto do corrente ano, 
a propósito do processo de votação do PROJETO DE 
LEI Nº 4.578, de 1998 (notas taquigráficas anexas)”. 
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. 
PARECER: pelo provimento. 

RECURSO Nº 63/03 – Do Sr. Onyx Lorenzoni – que 
“recorre, nos termos do art. 95, § 8º, do Regimento In-
terno, contra Decisão da Presidência em questão de 
ordem formulada na sessão plenária de 2/09/03, acerca 
da contagem de prazo para inclusão da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 41, de 2003 (dispõe sobre 
a Reforma Tributária), na Ordem do Dia”. 
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RELATOR: Deputado ROBERTO MAGALHÃES. 
PARECER: pelo provimento. 

RECURSO Nº 4/07 – Do Sr. Regis de Oliveira – que 
“recorre da decisão da Presidência em Questão de 
Ordem, a respeito do prcedimento a ser adotado para 
a votação de Projeto de Decreto Legislativo nº 2999, 
de 2003”. 
RELATOR: Deputado EDMILSON VALENTIM. 
PARECER: pelo provimento. 
Vista conjunta aos Deputados José Genoíno e Roberto 
Magalhães, em 12/8/2008. 

RECURSO Nº 22/07 – Do Sr. José Genoíno – que “re-
corre, nos termos do art. 95, § 8º do Regimemto Interno 
da Câmara dos Deputados, da decisão da Presidência 
em Questão de Ordem sobre o uso de requerimento 
de retirada de pauta de Medidas Provisórias”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pelo não provimento. 

RECURSO Nº 30/07 – Do Sr. Regis de Oliveira – que 
“recorre, nos termos do art. 95, § 8º, da decisão do 
Presidente na Questão de Ordem nº 63, de 2007”. 
RELATOR: Deputado MAURO BENEVIDES. 
PARECER: pelo não provimento. 

RECURSO Nº 35/07 – Do Sr. Onyx Lorenzoni – que 
“recorre da Decisão da Presidência na Questão de 
Ordem nº 69, de 2007, a respeito da votação prefe-
rencial de requerimento de retirada de pauta, antes 
do início da discussão das matérias constantes na 
Ordem do Dia”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ EDUARDO CARDOZO. 
PARECER: pelo não provimento. 

RECURSO Nº 54/07 – Do Sr. Antonio Carlos Mendes 
Thame – (PL 5281/2005) – que “recorre da decisão da 
Mesa Diretora da Câmara dos Deputados em arquivar 
o Projeto de Lei Nº 5.281/2005”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS PANNUN-
ZIO. 
PARECER: pelo provimento. 

RECURSO Nº 56/07 – Do Sr. Arnaldo Faria de Sá – 
(PL 1210/2007) – que “recorre, nos termos do art. 95, 
§ 8º da decisão da Presidência na Questão de Ordem 
nº 116, de 2007”. 
RELATOR: Deputado PAES LANDIM. 
PARECER: pelo não provimento. 

RECURSO Nº 131/07 – Do Sr. Fernando Coruja – 
(PLP 1/2003) – que “recorre, nos termos do art. 95, 
§ 8, contra decisão da Presidência na Questão de 
Ordem nº 226, de 2007, sobre a concessão de prazo 
para emissão de parecer a matérias em regime de ur-
gência urgentíssima”. 
RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER. 

PARECER: pelo não provimento. 

RECURSO Nº 172/08 – Do Sr. Eduardo Cunha – (PL 
7431/2006) – que “recorre, nos termos do art. 95, § 
8º, da decisão da Presidência da Câmara na Ques-
tão de Ordem nº 279, de 2008, que considerou nula a 
decisão da Presidência da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, de declarar não escrita emenda 
aprovada pela Comissão de Finanças e Tributação ao 
PROJETO DE LEI Nº 7431 de 2008”. 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 
PARECER: pelo provimento. 
Vista ao Deputado Luiz Couto, em 10/6/2008. 
O Deputado Antonio Carlos Biscaia apresentou voto 
em separado em 12/8/2008. 
Encerrada a discussão. Adiada a votação por falta de 
“quorum”, em 25/6/2008.
Adiada a votação por falta de “quorum”, em 5/8/2008.
Adiada a votação por falta de “quorum”, em 6/8/2008.
Adiada a votação por falta de “quorum”, em 13/8/2008. 

RECURSO Nº 173/08 – Do Sr. Leonardo Picciani – 
que “recorre, nos termos do art. 95, § 8º, da decisão 
da Presidência de não considerar prejudicada, por 
vício material insanável, a Questão de Ordem nº 297 
de 2008”. 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 
PARECER: pelo não provimento. 
Vista conjunta aos Deputados Eduardo Cunha e Flávio 
Dino, em 10/6/2008. 

B – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 68/08 Do Sr. Jorginho Maluly – 
que “requer realização de audiência pública para dis-
cussão da legislação de trânsito, Lei nº 9503 de 1997 
e Lei nº 11705 de 2008, bem como debater as conse-
qüências de sua aplicação no enfrentamento dos aci-
dentes de trânsito nas rodovias Estaduais e Federais 
com a presença do Diretor-Geral da Polícia Rodoviá-
ria Federal, Dr. Hélio Cardoso Derenne, do Diretor do 
Denatran, Dr. Alfredo Peres da Silva, do Sr. Ministro de 
Estado da Saúde, Ministro José Gomes Temporão, do 
Presidente da Associação Brasileira de Bares e Res-
taurantes (ABRASEL), Dr. Paulo Solmúcci Junior e do 
Diretor-Geral da ANTT, Dr. Bernardo José Figueiredo 
Gonçalves de Oliveira” 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 
PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 4.716/04 – Da Comissão de Le-
gislação Participativa – (SUG 76/2004) – que “altera 
o art. 2º da Lei nº 9.289, de 4 de julho de 1996, que 
dispõe sobre as custas devidas à União, na Justiça 
Federal de primeiro e segundo graus e dá outras pro-
vidências”. 
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RELATOR: Deputado FELIPE MAIA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 
Vista ao Deputado José Genoíno, em 12/8/2008. 
Os Deputados Regis de Oliveira e Luiz Couto apre-
sentaram votos em separado. 

PROJETO DE LEI Nº 6.124/05 – Do Senado Federal 
– Serys Slhessarenko – (PLS 51/2003) – que “define o 
crime de discriminação dos portadores do vírus da imu-
nodeficiência humana (HIV) e doentes de aids”. (Apen-
sado: PL 5448/2001 (Apensado: PL 2276/2007)) 
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 2276/2007 
e do PL 5448/2001, apensados. 

PROJETO DE LEI Nº 2.331/07 – Do Sr. Lelo Coimbra 
– que “dispõe sobre anistia de multas aplicadas pela 
Justiça Eleitoral nas eleições gerais de 2006”. (Apen-
sado: PL 2577/2007) 
RELATOR: Deputado BERNARDO ARISTON. 
PARECER: pela inconstitucionalidade e, no mérito, pela 
rejeição deste e do PL 2577/2007, apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 3.514/08 – Da Comissão de Agri-
cultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento 
Rural – que “dispõe sobre o conceito e a aplicação de 
rastreabilidade na cadeia produtiva das carnes bovi-
na e bubalina”. 
RELATOR: Deputado MOREIRA MENDES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

DISPOSIÇÕES ESPECIAIS 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 44/99 
– Do Sr. Márcio Bittar – que “dá nova redação ao § 6º 
do art. 14 da Constituição Federal, para dispor sobre 
o afastamento do titular de mandato eletivo no Poder 
Executivo” (Apensados: PEC 115/1999, PEC 359/2001, 
PEC 351/2004, PEC 383/2005, PEC 559/2006, PEC 
121/2007 e PEC 126/2007) 
RELATOR: Deputado MOREIRA MENDES. 
PARECER: pela admissibilidade desta, da PEC 
115/1999, da PEC 359/2001, da PEC 351/2004, da 
PEC 383/2005, da PEC 559/2006 e da PEC 126/2007, 
apensadas; e pela inadmissibilidade da PEC 121/2007, 
apensada. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 286/00 
– Do Sr. Nilson Pinto – que “acrescenta alínea ao inciso 
XXXII do art. 5º da Constituição Federal”. 
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA. 

PARECER: pela admissibilidade, com substitutivo re-
dacional. 
Vista conjunta aos Deputados Colbert Martins e Silvi-
nho Peccioli, em 18/03/2008. 
O Deputado Silvinho Peccioli apresentou voto em se-
parado em 15/04/2008. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 276/04 
– Do Sr. Nilson Pinto e outros – que “dá nova redação ao 
inciso XLII, art. 5º, da Constituição Federal de 1988”. 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO QUINTELLA LES-
SA. 
PARECER: pela admissibilidade. 
Vista conjunta aos Deputados Regis de Oliveira e Vi-
cente Arruda, em 27/05/2008. 
O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 03/6/2008. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 581/06 
– Do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame e outros – que 
“acrescenta inciso VII ao art. 150 da Constituição Fe-
deral e converte a alínea “d” do inciso VI em alínea “a” 
do inciso VII”. (Apensado: PEC 94/2007) 
RELATOR: Deputado RICARDO BARROS. 
PARECER: pela admissibilidade desta e da PEC 
94/2007, apensada. 
Vista ao Deputado Vicente Arruda, em 27/05/2008. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 95/07 
– Do Sr. Leonardo Picciani – que “acrescenta o art. 
61-A, e o parágrafo único, ao art. 63, da Constituição 
Federal”. 
RELATOR: Deputado FLÁVIO DINO. 
PARECER: pela admissibilidade. 
Vista ao Deputado Sérgio Barradas Carneiro, em 
11/09/2007. 
Encerrada a discussão. Durante a votação do reque-
rimento de adiamento da votação apresentado pelo 
Deputado José Genoíno a sessão foi encerrada por 
falta de “quorum”, em 16/07/2008. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 134/07 
– Do Sr. Alceni Guerra – que “acrescenta parágrafo ao 
art. 208 da Constituição Federal e dá nova redação ao 
parágrafo 1º do art. 211”. (Apensado: PEC 141/2007) 
RELATOR: Deputado INDIO DA COSTA. 
PARECER: pela admissibilidade desta e da PEC 
141/2007, apensada. 
Vista ao Deputado Colbert Martins, em 18/03/2008. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 3.372/97 – Da Sra. Marinha 
Raupp – que “concede passe livre às pessoas por-
tadoras de deficiência física e aos idosos no sistema 
de transporte público coletivo intermunicipal”. (Apen-
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sados: PL 1970/2003 e PL 3802/2004 (Apensado: PL 
2252/2007)) 
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técni-
ca legislativa deste, com substitutivo, do PL 1970/2003, 
com substitutivo, do PL 3802/2004, com emenda, e do 
PL 2252/2007, apensados. 

PROJETO DE LEI Nº 3.213/00 – Do Sr. Bispo Rodrigues 
– que “acrescenta o art. 109-A à Lei nº 9.472, de 16 de ju-
lho de 1997”. (Apensados: PL 4003/2001, PL 4027/2001, 
PL 4032/2001, PL 4069/2001, PL 4239/2001 (Apensa-
do: PL 1766/2007), PL 4272/2001, PL 4444/2001, PL 
4638/2001, PL 4779/2001, PL 5415/2001, PL 6293/2002, 
PL 6375/2002, PL 6532/2002, PL 272/2003, PL 
642/2003, PL 1177/2003, PL 2767/2003, PL 3400/2004, 
PL 3830/2004, PL 4312/2004, PL 4434/2004, PL 
4756/2005, PL 4861/2005, PL 5515/2005, PL 5523/2005 
e PL 1339/2007) 
RELATOR: Deputado CHICO LOPES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, do PL 4003/2001, do PL 
4027/2001, do PL 4032/2001, do PL 4069/2001, do 
PL 4239/2001, do PL 4272/2001, do PL 4444/2001, do 
PL 4638/2001, do PL 4779/2001, do PL 5415/2001, do 
PL 6293/2002, do PL 6375/2002, do PL 6532/2002, do 
PL 272/2003, do PL 642/2003, do PL 1177/2003, do 
PL 2767/2003, do PL 3400/2004, do PL 3830/2004, do 
PL 4312/2004, do PL 4434/2004, do PL 4756/2005, do 
PL 4861/2005, do PL 5515/2005, do PL 5523/2005, 
do PL 1339/2007 e do PL 1766/2007, apensados, 
nos termos do Substitutivo da Comissão de Defesa 
do Consumidor. 

PROJETO DE LEI Nº 1.237/07 – Do Sr. Eduardo Gomes 
– que “acrescenta o § 9º ao art. 129 do Código Penal 
brasileiro, o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro 
de 1940”. (Apensado: PL 1307/2007) 
RELATOR: Deputado LAERTE BESSA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e do 
PL 1307/2007, apensado, nos termos do Substitutivo da 
Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime 
Organizado, com subemenda substitutiva. 
Vista conjunta aos Deputados Colbert Martins, 
Hugo Leal, Luiz Couto e Pastor Manoel Ferreira, em 
09/10/2007. 

PROJETO DE LEI Nº 2.360/07 – Do Sr. Eduardo Val-
verde – que “altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de de-
zembro de 1940 (Código Penal), incluindo o art. 359-I, 
e a Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950, incluindo o 
art. 39-B e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado BERNARDO ARISTON. 

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técni-
ca legislativa e, no mérito, pela aprovação, com emen-
das. 

D – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
da Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 2.673/00 – Do Senado Federal 
– Sebastião Rocha – (PLS 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 17/6/2008. 
Discutiu a matéria o Deputado José Eduardo Cardozo. 
Suspensa a discussão em virtude do início da Ordem 
do Dia do Plenário, em 27/05/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 3.493/00 – Do Senado Federal 
– Lúcio Alcântara – (PLS 354/1999) – que “institui o 
Dia Nacional de Luta contra Queimaduras”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS PANNUN-
ZIO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emenda. 
Vista ao Deputado Antonio Carlos Biscaia, em 
05/6/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 2.904/04 – Do Sr. Walter Pinhei-
ro – que “dispõe sobre o impedimento de repasses de 
verbas federais a Municípios que deixam de respeitar 
a legislação pertinente aos servidores públicos muni-
cipais no tocante a pagamento de vencimentos e de-
mais títulos de natureza salarial”. 
RELATOR: Deputado LUIZ COUTO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 
Vista conjunta aos Deputados Regis de Oliveira e Sil-
vinho Peccioli, em 12/6/2008. 
O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 19/6/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 3.003/04 – Do Sr. Tadeu Filippelli 
– que “dispõe sobre a alteração da Lei nº 8.987, de 13 
de fevereiro de 1995 e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. 
PARECER: Parecer com Complementação de Voto, Dep. 
Geraldo Pudim (PMDB-RJ), pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa, com substitutivo. 
Vista conjunta aos Deputados Bonifácio de Andrada, 
Luiz Couto e Silvinho Peccioli, em 03/6/2008. 
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O Deputado Silvinho Peccioli apresentou voto em se-
parado em 10/6/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 240/07 – Do Senado Federal-
Cesar Borges – (PLS 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 10/04/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 1.293/07 – Do Senado Federal-
Cristovam Buarque – (PLS 31/2007) – que “acrescenta 
o art. 67-A à Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
para determinar que as mudanças de lotação e rema-
nejamento de professores da rede pública de ensino 
sejam efetivadas antes do início do ano letivo”. 
RELATOR: Deputado SILVINHO PECCIOLI. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e das Emendas da Comissão de 
Educação e Cultura. 
Vista ao Deputado Luiz Couto, em 17/6/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 1.477/07 – Do Senado Federal 
– Gerson Camata – (PLS 314/2006) – que “inclui dis-
positivo na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 
– Código de Defesa do Consumidor, para determinar 
que conste, nos documentos de cobrança de dívida 
encaminhados ao consumidor, o nome e o endereço 
do fornecedor do produto ou serviço”. 
RELATOR: Deputado EFRAIM FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e das Emendas da Comissão de 
Defesa do Consumidor. 
Vista ao Deputado Antonio Carlos Biscaia, em 
17/6/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 1.482/07 – Do Senado Federal 
– Antonio Carlos Magalhães – (PLS 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 17/04/2008. 
O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 29/04/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 3.120/08 – Do Senado Federal 
– Ideli Salvatti – (PLS 731/2007) – que “altera a Lei nº 

5.917, de 10 de setembro de 1973, que “aprova o Pla-
no Nacional de Viação e dá outras providências”, de 
modo a incluir, na Relação Descritiva das Rodovias do 
Sistema Rodoviário Nacional, o acesso da BR-116 ao 
Aeroporto do Planalto Serrano, no Município de Cor-
reia Pinto, no Estado de Santa Catarina”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOÍNO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 3.125/08 – Do Senado Federal 
– Ideli Salvatti – (PLS 732/2007) – que “altera a Lei 
nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, que “aprova o 
Plano Nacional de Viação e dá outras providências”, 
de modo a incluir, na Relação Descritiva das Rodovias 
do Sistema Rodoviário Federal, o acesso da Rodovia 
BR-101 ao Aeroporto Regional Sul, no Município de 
Jaguaruna, no Estado de Santa Catarina”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOÍNO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 3.760/97 – Do Sr. Max Rosen-
mann – 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 recolhimento das contribuições previdenciárias e 
dá outras providências”. (Apensado: PL 4041/1997) 
RELATOR: Deputado EDMAR MOREIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, com emenda, do Substitutivo da 
Comissão de Seguridade Social e Família, com sube-
menda, e do PL 4041/1997, apensado, com emenda. 
Vista ao Deputado Luiz Couto, em 03/6/2008. 

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, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 
Vista ao Deputado José Eduardo Cardozo, em 
03/6/2008. 
Aprovado por unanimidade requerimento de Adiamento 
da discussão, por 5 sessões, apresentado pelo Depu-
tado Luiz Couto, em 19/6/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 1.460/99 – Do Sr. Luiz Bitten-
court – que “acrescenta dispositivo ao art. 105 da Lei 
nº 9.503, de 1997, tornando a terceira luz de freio equi-
pamento obrigatório de automóveis e veículos mistos”. 
(Apensados: PL 1537/1999 (Apensados: PL 2051/1999, 
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PL 2149/1999, PL 2532/2000 e PL 2540/2000), PL 
1723/1999, PL 3092/2000, PL 3123/2000, PL 3299/2000, 
PL 3370/2000 e PL 2034/2003) 
RELATOR: Deputado VITAL DO RÊGO FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, com emenda, das Emendas da 
Comissão de Viação e Transportes, do PL 1537/1999, 
do PL 1723/1999, do PL 3092/2000, do PL 3123/2000, 
do PL 3299/2000, do PL 3370/2000, do PL 2034/2003, 
com emendas, do PL 2051/1999, do PL 2149/1999, 
com substitutivo, do PL 2532/2000 e do PL 2540/2000, 
apensados. 

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 03/6/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 2.748/00 – Do Sr. Alberto Fra-
ga – que “altera a Lei nº 7.289 de 18 de dezembro de 
1984, modificada pela Lei nº 7.475 de 13 de maio de 
1986 (Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar 
do Distrito Federal), modificando o tempo de serviço 
prestado pelos Policiais Militares Femininos”. (Apen-
sados: PL 2749/2000 e PL 3013/2000) 
RELATOR: Deputado PASTOR MANOEL FERREI-
RA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, do PL 2749/2000 e do PL 
3013/2000, apensados, com emendas, e dos Substi-
tutivos da Comissão de Trabalho, Administração e Ser-
viço Público e da Comissão de Relações Exteriores e 
de Defesa Nacional, com subemendas. 
Vista conjunta aos Deputados Gerson Peres, José Ge-
noíno e Regis de Oliveira, em 12/8/2008. 

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 FI-
LHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, má 
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição. 
Vista ao Deputado Paulo Magalhães, em 17/6/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 5.696/01 – Do Sr. Pedro Fernan-
des – que “altera o § 2º, do art. 3º, da Lei nº 9.099, de 
26 de setembro de 1995, faculta a aplicação do rito 
sumaríssimo da referida Lei às causas que especifica 
e dá outras providências”. (Apensados: PL 599/2003 
e PL 1415/2003 (Apensado: PL 1690/2007)) 
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA. 

PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição deste, do 
PL 599/2003, do PL 1415/2003 e do PL 1690/2007, 
apensados. 

PROJETO DE LEI Nº 5.758/01 – Do Sr. Luciano Castro 
– que “dispõe sobre norma geral para os Corpos de 
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 05/6/2008. 

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 15/05/2008. 
O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 21/05/2008. 

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 05/6/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 231/03 – Do Sr. Bernardo Ariston 
– que “dispõe sobre a criação de áreas e instalação 
de assentos para pessoas portadoras de deficiência 
(PPDs) e pessoas obesas e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e das Emendas da Comissão de 
Desenvolvimento Urbano, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 826/03 – Do Sr. Lobbe Neto – 
que “define diretrizes para a política de atenção integral 
aos portadores da Doença de Parkinson no âmbito do 
Sistema Único de Saúde – SUS, e dá outras providên-
cias”. (Apensados: PL 1545/2003 e PL 3631/2004) 
RELATOR: Deputado RICARDO TRIPOLI. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, do PL 1545/2003, com emenda, 
e do PL 3631/2004, com emenda, apensados; pela 
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inconstitucionalidade, injuridicidade e técnica legisla-
tiva da Emenda da Comissão de Seguridade Social 
e Família. 
Vista ao Deputado Luiz Couto, em 17/6/2008. 

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 1562/2007) 
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 1562/2007, apensado. 
Vista conjunta aos Deputados Gerson Peres, Moreira 
Mendes e Silvinho Peccioli, em 10/6/2008. 
O Deputado Gerson Peres apresentou voto em sepa-
rado em 07/8/2008. 

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 JOÃO MAGALHÃES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, com substitutivo, e das Emendas 
1, 2, com subemenda, 3 e 4 da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática; e pela incons-
titucionalidade da Emenda 5 da mesma Comissão. 
Vista ao Deputado José Genoíno, em 12/6/2008. 
O Deputado José Genoíno apresentou voto em sepa-
rado em 17/07/2008. 

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 05/8/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 2.192/03 – Do Sr. Carlos Sam-
paio – que “dispõe sobre a jornada de trabalho do Fo-
noaudiólogo”. (Apensado: PL 2688/2003) 
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, com substitutivo, da Emen-
da da Comissão de Seguridade Social e Família, com 
subemenda, e do PL 2688/2003, com substitutivo, 
apensado. 

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. 
Vista ao Deputado Antonio Carlos Biscaia, em 
17/6/2008. 

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 12/09/2007. 
O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 18/09/2007. 
Discutiram a matéria os Deputados José Eduardo Car-
dozo e Mendes Ribeiro Filho, em 12/09/2007. 

PROJETO DE LEI Nº 5.945/05 – 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, os trechos ferroviários que menciona”. 
RELATOR: Deputado MAURO BENEVIDES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, com emenda, e da Emenda 
da Comissão de Viação e Transportes. 
Vista ao Deputado Eduardo Cunha, em 28/05/2008. 
O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 03/6/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 6.244/05 – Da Sra. Sandra Ro-
sado – que “fixa critério para instituição de datas co-
memorativas”. 
RELATOR: Deputado BETO ALBUQUERQUE. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, nos termos das Emendas da 
Comissão de Educação e Cultura. 
Vista ao Deputado João Campos, em 17/04/2008. 

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 12/12/2007. 
Concedido prazo ao relator nos termos do art. 57, in-
ciso XI, do Regimento Interno, em 05/03/2008. 
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PROJETO DE LEI Nº 6.608/06 – Do Sr. Bernardo Aris-
ton – que “cria a Comenda do Mérito Ambiental”. 
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 6.773/06 – Do Sr. Antonio Carlos 
Mendes Thame – que “altera a Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, que “regulamenta o art. 37, inciso XXI, 
da Constituição Federal, institui normas para licitações 
e contratos da Administração Pública e dá outras pro-
vidências”, para vedar pagamentos antecipados”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS PANNUN-
ZIO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

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 23/10/2007. 

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 25/6/2008. 

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 FERREI-
RA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emendas. 
Vista ao Deputado Luiz Couto, em 17/6/2008. 

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 Peccio-
li, em 05/6/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 7.256/06 – Do Sr. José Linha-
res – que “acrescenta artigo à Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, para dispor sobre a sinalização das passa-
gens de nível”. 
RELATOR: Deputado HUGO LEAL. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emenda. 
Vista ao Deputado Luiz Couto, em 19/6/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 7.465/06 – Da Sra. Neyde Apa-
recida – que “institui o passe livre no transporte cole-
tivo, em todo o território nacional, para os Carteiros e 
Mensageiros da Empresa Brasileira de Correios e Te-
légrafos – ECT”. (Apensado: PL 7552/2006) 
RELATOR: Deputado JOÃO MAGALHÃES. 
PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade 
e técnica legislativa deste e pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa do PL 7552/2006, 
apensado, com emenda. 

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 05/6/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 34/07 – Do Sr. Cassio Tanigu-
chi – que “altera os artigos 32 e 33 da Lei nº 10.257, 
de 10 de julho de 2001, que dispõe sobre o Estatuto 
das Cidades”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS MAGA-
LHÃES NETO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e das Emendas da Comissão de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, com 
substitutivo. 
Vista conjunta aos Deputados Eduardo Valverde e Re-
gis de Oliveira, em 05/6/2008. 
O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 12/6/2008. 

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 
26/03/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 855/07 – Do Sr. Neilton Mulim 
– que “institui a Medalha do Mérito Cultural “Roberto 
Marinho” e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado PASTOR MANOEL FERREI-
RA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e das Emendas da Comissão de 
Educação e Cultura, com emenda. 
Vista conjunta aos Deputados Luiz Couto e Regis de 
Oliveira, em 05/6/2008. 

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, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 

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 
técnica legislativa deste, com emendas, e do Substi-
tutivo da Comissão de Educação e Cultura, com su-
bemendas. 

PROJETO DE LEI Nº 1.643/07 – Do Sr. Carlos Mel-
les – que “cria a Comenda Antônio Ernesto Werna de 
Salvo”. 
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA. 
PARECER: pela inconstitucionalidade. 
Vista ao Deputado Eduardo Cunha, em 10/07/2008. 
O Deputado Moreira Mendes apresentou voto em se-
parado em 06/8/2008. 
Discutiram a matéria os Deputados José Genoíno, 
Eduardo Valverde e Luiz Couto, em 10/07/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 2.052/07 – Do Sr. Zezéu Ribei-
ro e outros – que “institui o “Dia Nacional da Reforma 
Urbana””. 
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOÍNO. 

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. 

PROJETO DE LEI Nº 2.280/07 – Do Sr. Ilderlei Cor-
deiro – que “acresce dispositivos à Lei nº 5.917, de 10 
de setembro de 1973”. 
RELATOR: Deputado BRUNO RODRIGUES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 3.375/08 – Do Sr. Luciano Cas-
tro – que “dá nova redação aos arts. 74 e 416, bem 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº como 
criando-se os arts. 394-A, 574-A, todos do Código de 
Processo Penal, Decreto-Lei nº 3.689, de 03 de outu-
bro de 1941”. 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ 

(DIA 15/8/2008) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 1.893/07 – Do Sr. Paulo Teixei-
ra – que “dispõe sobre medidas de suspensão e dilui-
ção temporárias ou extinção da proteção de direitos 
de propriedade intelectual no Brasil em caso de des-
cumprimento de obrigações multilaterais por Estado 
estrangeiro no âmbito da Organização Mundial do 
Comércio”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ EDUARDO CARDOZO. 

PROJETO DE LEI Nº 2.138/07 – Do Sr. Vinicius Car-
valho – que “dispõe sobre a proteção das cargas do 
transporte ferroviário”. 
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. 

PROJETO DE LEI Nº 2.415/07 – Do Sr. Aelton Freitas 
– que “denomina Rodovia Deputado Jaime Martins do 
Espírito Santo o trecho da BR-494 entre a cidade de 
Divinópolis (MG) e o entroncamento com a BR-262”. 
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RELATOR: Deputado EDMAR MOREIRA. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 20-8-08 

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 1.451/99 – Do Sr. Celso Giglio – 
que “modifica dispositivos do Código de Processo Civil 
e do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, 
sobre desapropriação”. (Apensados: PL 1623/1999, PL 
1624/1999, PL 1625/1999, PL 1626/1999, PL 1627/1999 
e PL 2209/1999) 
RELATOR: Deputado NELSON TRAD. 

PROJETO DE LEI Nº 318/07 – Do Sr. Dr. Rosinha – que 
“estabelece a obrigatoriedade de realização do Exame 
de Corpo de Delito em qualquer pessoa antes do seu 
recolhimento à prisão e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 

B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 6.096/02 – Do Sr. Feu Rosa – que 
“altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que “Dis-
põe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, e 
dá outras providências””. (Apensado: PL 6610/2002) 
RELATOR: Deputado NELSON TRAD. 
DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 19-8-08 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 493/99 – Do Sr. Enio Bacci – 
que “altera inciso III do art. 506 do C.P.C. e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado POMPEO DE MATTOS. 

PROJETO DE LEI Nº 1.489/99 – Do Sr. Paes Landim 
– que “regulamenta o § 2º do art. 74 da Constituição 
Federal”. 
RELATOR: Deputado JUTAHY JUNIOR. 

PROJETO DE LEI Nº 4.280/01 – Do Sr. Luiz Bittencourt 
– que “estabelece a obrigatoriedade de apresentação 
de tabela de preços em cartórios e ofícios e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS. 

PROJETO DE LEI Nº 729/03 – Do Sr. Pompeo de Mat-
tos – que “acrescenta-se parágrafo sexto, ao art. 5º, 
da Lei nº 6. 194, de 19 de dezembro de 1974, alterada 
pela Lei nº 8.441, de 13 de julho de 1992”. 
RELATOR: Deputado WOLNEY QUEIROZ. 

PROJETO DE LEI Nº 1.145/03 – Do Sr. Luiz Carlos 
Hauly – que “altera a Lei nº 5.700, de 1º de setembro 
de 1971, que “Dispõe sobre a forma e a apresentação 
dos Símbolos Nacionais, e dá outras providências””. 
RELATOR: Deputado MAURO BENEVIDES. 

PROJETO DE LEI Nº 2.118/03 – Do Sr. Luiz Bitten-
court – que “extingue a obrigatoriedade de publicação 
de editais de proclamas para o casamento”. 
RELATOR: Deputado BERNARDO ARISTON. 

PROJETO DE LEI Nº 2.179/03 – Do Sr. Chico Alen-
car – que “altera a Lei nº 5.700, de 1º de setembro de 
1971, que dispõe sobre a forma e a apresentação dos 
Símbolos Nacionais”. 
RELATOR: Deputado VIC PIRES FRANCO. 

PROJETO DE LEI Nº 2.285/03 – Do Sr. Sandes Jú-
nior – que “dispõe sobre a organização de brigadas 
de incêndio voluntárias”. 
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL. 

PROJETO DE LEI Nº 2.476/03 – Do Sr. Arnaldo Faria 
de Sá – que “altera a redação do art. 1.336 da Lei nº 
10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil, para 
permitir a cobrança de multa de até vinte por cento pelo 
atraso no pagamento da prestação condominial”. 
RELATOR: Deputado PASTOR MANOEL FERREI-
RA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.376/04 – Do Sr. Rubens Oto-
ni – que “acrescenta parágrafo único ao art. 24 da Lei 
nº 8.906, de 4 de julho de 1994, que “ Dispõe sobre 
o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB)””. (Apensados: PL 6812/2006 e PL 
1463/2007) 
RELATOR: Deputado MICHEL TEMER. 

PROJETO DE LEI Nº 3.563/04 – Do Sr. Alberto Fraga 
– que “revoga o § 2º do art. 2º da Lei nº 9.613, de 3 de 
março 1998, que trata sobre os crimes de “lavagem” 
ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção 
da utilização do sistema financeiros para os ilícitos 
previstos nesta lei; cria o Conselho de Controle de 
Atividades Financeiras – COAF” 
RELATOR: Deputado LEONARDO PICCIANI. 

PROJETO DE LEI Nº 3.852/04 – Do Sr. Carlos Sam-
paio – que “acrescenta o art. 92-A e altera a redação 
do parágrafo único do art. 93 do Decreto-Lei nº 2.848, 
de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA. 
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PROJETO DE LEI Nº 4.150/04 – Do Sr. Carlos Sampaio 
– que “altera a redação do art. 536 da Lei nº 5.869, de 
11 de Janeiro de 1973 – Código de Processo Civil”. 
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.455/04 – Do Sr. Enio Bacci – que 
“define a juntada de fotografias nos autos, proibindo-as 
quando sensacionalistas, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.459/04 – Do Sr. Enio Bacci – 
que “institui a reabilitação criminal de ofício e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado FLÁVIO DINO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.461/04 – Do Sr. Enio Bacci – 
que “regulamenta a exibição, em júri, de fotografias 
sensasionalistas, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.589/04 – Do Sr. Roberto Maga-
lhães e outros – que “dispõe sobre o domínio e posse 
de monumento religioso constituído da Igreja de N. S. 
do Carmo de Olinda e respectivo terreno”. 
RELATOR: Deputado BRUNO RODRIGUES. 

PROJETO DE LEI Nº 1.457/07 – Do Sr. Ayrton Xerez 
– que “altera a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, 
acrescentando dois parágrafos ao disposto em seu art. 
23 e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado CARLOS WILLIAN. 

B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 2.979/97 – Do Sr. Osvaldo Biol-
chi – que “dispõe sobre a não apresentação, por mi-
croempresas, da declaração de rendimentos”. (Apen-
sados: PL 1475/1999, PL 1743/1999, PL 2152/1999, 
PL 3411/2000 e PL 3646/2000) 
RELATOR: Deputado BERNARDO ARISTON. 

PROJETO DE LEI Nº 341/99 – Do Sr. João Paulo – 
que “revoga o art. 508 da Consolidação das Leis do 
Trabalho – CLT, a fim de excluir a hipótese de justa 
causa, para o empregado bancário, em caso de falta 
contumaz de pagamento de dívidas legalmente exigí-
veis”. (Apensado: PL 539/1999) 
RELATOR: Deputado MAURO BENEVIDES. 

PROJETO DE LEI Nº 2.294/00 – Do Senado Federal – 
Luzia Toledo – (PLS 532/1999) – que “acrescenta § 5º 
ao art. 32 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
que “estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional”, incluindo os símbolos nacionais como tema 
transversal nos currículos do ensino fundamental”. 
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS. 

PROJETO DE LEI Nº 2.718/00 – Do Sr. Dr. Rosinha 
– que “dispõe sobre a venda de espaços para publici-

dade nos sistemas de transporte rodoviário, ferroviário 
e metroviário de passageiros”. 
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES. 

PROJETO DE LEI Nº 4.224/01 – Do Sr. Léo Alcântara 
– que “dispõe sobre a exposição do alvará sanitário em 
estabelecimentos que vendem alimentos ao público”. 
RELATOR: Deputado JEFFERSON CAMPOS. 

PROJETO DE LEI Nº 4.546/01 – Do Sr. Gonzaga Pa-
triota – que “altera o art. 279 do Código de Trânsito Bra-
sileiro, habilitando o agente da autoridade de trânsito 
a proceder a retirada do disco ou unidade de registro 
dos veículos equipados com registrador instantâneo 
de velocidade e tempo”. 
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS. 

PROJETO DE LEI Nº 7.191/02 – Do Senado Federal 
– Romero Juca – (PLS 17/2002) – 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 Re-
lação Descritiva das Rodovias do Sistema Rodoviário 
Federal, a rodovia que especifica, sob a designação 
de BR-438”. 
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA. 

PROJETO DE LEI Nº 7.309/02 – Do Sr. Cabo Júlio 
– que “torna obrigatória a inclusão, no programa de 
disciplinas do ensino fundamental e médio, de estu-
dos sobre o uso de drogas e dependência química”. 
(Apensado: PL 779/2003) 
RELATOR: Deputado CARLOS WILLIAN. 

PROJETO DE LEI Nº 77/03 – Do Sr. Bernardo Ariston 
– que “autoriza o Poder Executivo a criar o Programa 
de Cultura Familiar (PCF) e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. 

PROJETO DE LEI Nº 94/03 – Do Sr. Paulo Rocha – 
que “acrescenta ao art. 13 da Lei nº 5.889, de 28 de 
junho de 1973, parágrafo único, dispondo sobre o uso 
de escadas nas atividades rurais” 
RELATOR: Deputado ODAIR CUNHA. 

PROJETO DE LEI Nº 157/03 – Do Sr. Inocêncio Olivei-
ra – que “autoriza o Poder Executivo a instituir a Fun-
dação Universidade Federal do Sertão, no Estado de 
Pernambuco, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO MAGALHÃES. 

PROJETO DE LEI Nº 163/03 – Do Sr. Inocêncio Oli-
veira – que “dá denominação a viadutos da BR-232, 
localizados no perímetro urbano da cidade de Bezer-
ros, no Estado de Pernambuco”. 
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA. 

PROJETO DE LEI Nº 250/03 – Do Sr. Alberto Fraga – 
que “institui na República Federativa do Brasil a data 
de 13 de maio como sendo o dia da Polícia Militar”. 
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RELATOR: Deputado BERNARDO ARISTON. 

PROJETO DE LEI Nº 256/03 – Do Senado Federal – 
WALDECK ORNELAS – que “dispõe sobre requisitos 
e condições para o registro de nomes de domínio na 
rede internet no Brasil”. 
RELATOR: Deputado LEONARDO PICCIANI. 

PROJETO DE LEI Nº 278/03 – Do Sr. Léo Alcântara 
– que “cria a notificação pública de perda ou afasta-
mento do cargo”. 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO QUINTELLA LES-
SA. 

PROJETO DE LEI Nº 374/03 – Do Sr. Lincoln Portela 
– que “assegura aos idosos o direito de dispor, priori-
tariamente, de assentos em estações e terminais de 
transporte de passageiros”. 
RELATOR: Deputado BERNARDO ARISTON. 

PROJETO DE LEI Nº 508/03 – Do Sr. Carlos Sampaio 
– que “altera o art. 2º da Lei nº 10.029, de 20 de ou-
tubro de 2000, que estabelece normas gerais para a 
prestação voluntária de serviços administrativos e de 
serviços auxiliares de saúde e de defesa civil nas Po-
lícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, 
e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS PANNUN-
ZIO. 

PROJETO DE LEI Nº 509/03 – Do Sr. Carlos Souza – 
que “acrescenta inciso e parágrafo ao art. 14 da Lei nº 
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que “estabelece 
as Diretrizes e Bases da Educação Nacional””. 
RELATOR: Deputado SEVERIANO ALVES. 

PROJETO DE LEI Nº 608/03 – Do Sr. Elimar Máximo 
Damasceno – que “acrescenta art. à Lei nº 6.454, de 
24 de outubro de 1977, que dispõe sobre a denomi-
nação de logradouros, obras, serviços e monumentos 
públicos, e dá outras providências”. (Apensado: PL 
1626/2003) 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA. 

PROJETO DE LEI Nº 828/03 – Dos Srs. Vanessa Gra-
zziotin e Perpétua Almeida – que “institui o dia 14 de 
setembro como Dia Nacional do “Soldado da Borra-
cha””. 
RELATOR: Deputado ÁTILA LINS. 

PROJETO DE LEI Nº 942/03 – Do Sr. Gastão Vieira – 
que “institui a data de 28 de julho de 1823 como data 
de adesão do Maranhão à Independência do Brasil”. 
RELATOR: Deputado SARNEY FILHO. 

PROJETO DE LEI Nº 995/03 – Do Sr. Carlos Santana – 
que “dispõe sobre a destinação de imóveis residenciais 
pertencentes à Rede Ferroviária Federal S.A”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.077/03 – Do Sr. Gastão Vieira 
– que “dispõe sobre conteúdos curriculares da forma-
ção do Pedagogo para atuar junto a estudantes com 
restrição de locomoção”. 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.178/03 – Do Sr. Assis Miguel 
do Couto – que “dispõe sobre a criação de Cadastro 
Nacional de Pessoas Físicas que realizarem viagens 
ao exterior”. 
RELATOR: Deputado BERNARDO ARISTON. 

PROJETO DE LEI Nº 1.263/03 – Do Sr. Leonardo Mon-
teiro – que “acrescenta alínea ao § 3º do art. 18 da Lei 
nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991, alterado pela 
Lei nº 9.874, de 23 de novembro de 1999”. 
RELATOR: Deputado JUTAHY JUNIOR. 

PROJETO DE LEI Nº 1.339/03 – Do Sr. Fábio Souto 
– que “altera a Lei nº 9.433, de 8 de Janeiro de 1997, 
prevendo aplicação de recursos na recuperação das 
áreas de preservação permanente que especifica”. 
RELATOR: Deputado SARNEY FILHO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.533/03 – Do Sr. Rubens Otoni – 
que “denomina Rodovia Federal Governador Henrique 
Santillo o trecho da BR-060 – Goiânia / Brasília”. 
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL. 

PROJETO DE LEI Nº 1.562/03 – Da Sra. Vanessa 
Grazziotin – que “obriga as empresas concessionárias 
de serviços públicos a enviar a todos os consumido-
res cópia do respectivo contrato de concessão para a 
prestação de serviços”. 
RELATOR: Deputado CARLOS WILLIAN. 

PROJETO DE LEI Nº 1.623/03 – Do Sr. Moacir Michelet-
to – que “institui o Dia Nacional da Câmara Júnior”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.685/03 – Da Sra. Laura Carnei-
ro – que “dispõe sobre o reconhecimento da profissão 
de Guarda-vidas”. (Apensado: PL 4676/2004) 
RELATOR: Deputado AYRTON XEREZ. 

PROJETO DE LEI Nº 1.780/03 – Do Sr. Léo Alcântara 
– que “dispõe sobre a fixação de prazo para o cumpri-
mento do disposto no art. 16 da Lei nº 10.098, de 19 
de dezembro de 2000”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS PANNUN-
ZIO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.803/03 – Do Sr. Paulo Marinho 
– que “estabelece, em todo o território nacional, a data 
de 22 de agosto de cada ano para as comemorações 
do Dia do Pesquisador”. (Apensados: PL 1869/2003 e 
PL 1882/2003) 
RELATOR: Deputado SEVERIANO ALVES. 
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PROJETO DE LEI Nº 1.826/03 – Do Sr. Alberto Fraga 
– que “institui a Medalha Sérgio Vieira de Mello”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOÍNO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.847/03 – Do Sr. Rubens Otoni 
– que “institui o Programa Nacional de Apoio aos Pro-
dutos Nativos do Cerrado e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado CARLOS BEZERRA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.852/03 – Do Sr. Fernando 
Ferro – que “institui o dia 17 de outubro como o “Dia 
Nacional da Música Popular Brasileira””. 
RELATOR: Deputado LEONARDO PICCIANI. 

PROJETO DE LEI Nº 1.863/03 – Do Sr. Carlos Nader 
– que “altera dispositivos da Lei nº 9.711, de 20 de 
novembro de 1998, e dá outras providências”. (Apen-
sado: PL 3406/2004) 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS PANNUN-
ZIO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.985/03 – Do Sr. Eduardo Val-
verde – que “altera a Lei nº 5.889, de 8 de junho de 
1973, dando-lhe a redação a seguir”. 
RELATOR: Deputado FELIPE MAIA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.056/03 – Do Sr. Mário Heringer 
– que “altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, 
que “dispõe sobre os planos e seguros privados de 
assistência à saúde”, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado CARLOS WILLIAN. 

PROJETO DE LEI Nº 2.286/03 – Da Sra. Vanessa Gra-
zziotin – que “institui o dia 1º de agosto como Dia da 
Indústria Farmacêutica Nacional”. 
RELATOR: Deputado FLÁVIO DINO. 

PROJETO DE LEI Nº 2.368/03 – Dos Srs. Cezar Sil-
vestri e Beto Albuquerque – que “inclui no Anexo da Lei 
nº 5.917, de 1973, que dispõe sobre o Plano Nacional 
de Viação, o trecho rodoviário que especifica”. 
RELATOR: Deputado VILSON COVATTI. 

PROJETO DE LEI Nº 2.405/03 – Do Senado Federal 
– Pedro Simon – que “institui o ano de 2005 como o 
“Ano de Defesa da Soberania Nacional sobre a Ama-
zônia Brasileira””. 
RELATOR: Deputado ÁTILA LINS. 

PROJETO DE LEI Nº 2.412/03 – Do Sr. Carlito Merss 
– que “confere ao Município de Joinville, em Santa 
Catarina , o título de Capital Nacional dos Bombeiros 
Voluntários”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.592/03 – Do Sr. Max Rosen-
mann – que “altera a Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 
1999, para dispor sobre a cooperação institucional entre 
a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e institui-

ções de ensino universitário e de pesquisa mantidas 
pelo Poder Público”. 
RELATOR: Deputado RICARDO BARROS. 

PROJETO DE LEI Nº 2.690/03 – Do Sr. Welinton Fa-
gundes – que “altera, na Lei nº 9.503, de 23 setembro 
de 1997, que “ institui o Código de Trânsito Brasileiro”, 
a redação do art. 284, dos parágrafos 1º e 2º do art. 
286 e suprime o parágrafo 2º do art. 288”. (Apensado: 
PL 3296/2004) 
RELATOR: Deputado HUGO LEAL. 

PROJETO DE LEI Nº 2.742/03 – Do Sr. Luis Carlos 
Heinze – que “prorroga o prazo para que sejam rati-
ficadas as concessões e alienações de terras feitas 
pelos Estados em faixa de fronteira, e dá outras pro-
vidências” (Apensado: PL 3105/2004) 
RELATOR: Deputado DILCEU SPERAFICO. 

PROJETO DE LEI Nº 2.792/03 – Do Sr. Giacobo – que 
“institui o ano de 2005 como o “Ano da Pessoa Porta-
dora de Deficiência Física””. 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 

PROJETO DE LEI Nº 2.821/03 – Do Sr. Mário Ne-
gromonte – que “institui o Dia Nacional da Baiana de 
Acarajé”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 

PROJETO DE LEI Nº 3.252/04 – Do Sr. Marcondes 
Gadelha – que “altera os arts. 5º e 9º da Lei nº 6.999, 
de 7 de junho de 1982, que “dispõe sobre a requisi-
ção de servidores públicos pela Justiça Eleitoral e dá 
outras providências””. 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.300/04 – Do Sr. Severiano Al-
ves – que “inscreve o nome de Getúlio Dornelles Var-
gas no Livro dos Heróis da Pátria”. 
RELATOR: Deputado SÉRGIO BRITO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.308/04 – Da Sra. Rose de Frei-
tas – que “dispõe sobre a instituição do Dia Nacional 
da Parteira Tradicional”. 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.409/04 – Do Sr. Nelson Marque-
zelli – que “acrescenta dispositivos à Lei nº 7.183, de 
1984, para dispor sobre a obrigatoriedade do transporte 
gratuito de aeronautas pelas empresas de transporte 
aéreo regular, nos casos que especifica”. 
RELATOR: Deputado JORGINHO MALULY. 

PROJETO DE LEI Nº 3.471/04 – Do Sr. Fernando Co-
ruja – que “dispoe sobre a notificação compulsória de 
casos de subnutrição às autoridades da área da Saúde 
Pública”. (Apensado: PL 5036/2005) 

PROJETO DE LEI Nº 3.687/04 – Do Sr. Rubens Otoni 
– que “denomina “Viaduto Governador Henrique San-
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tillo” o viaduto localizado no km 432 da BR-153, no 
Município de Anápolis – GO”. 
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL. 

PROJETO DE LEI Nº 3.738/04 – Do Sr. Luiz Carlos 
Hauly – que “institui o dia 25 de outubro como Dia Na-
cional do Macarrão”. 
RELATOR: Deputado LUIZ COUTO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.893/04 – Do Sr. Fernando 
Gabeira – que “altera o art. 2º da Lei nº 10.295, de 
17 de outubro de 2001, estabelecendo limite para o 
consumo de eletricidade por aparelhos operando em 
modo de espera”. 
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ. 

PROJETO DE LEI Nº 3.936/04 – Do Sr. Milton Monti – 
que “autoriza a União a doar o imóvel que especifica à 
Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP” 
RELATOR: Deputado SILVINHO PECCIOLI. 

PROJETO DE LEI Nº 3.984/04 – Do Senado Federal 
– Alberto Silva – (PLS 481/2003) – que “institui o Dia 
Nacional do Engenheiro Eletricista”. (Apensado: PL 
2545/2003) 
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS ALELUIA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.024/04 – Do Senado Federal 
– Tião Viana – (PLS 32/2004) – que “institui o Dia Na-
cional de Combate e Prevenção da Hanseníase”. 
RELATOR: Deputado ODAIR CUNHA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.032/04 – Do Sr. Pompeo de 
Mattos – que “torna obrigatório a numeração das ca-
deiras nas salas de cinema”. 
RELATOR: Deputado BERNARDO ARISTON. 

PROJETO DE LEI Nº 4.084/04 – Do Sr. Walter Feldman 
– que “altera a Lei nº 10.890, de 2 de julho de 2004”. 
RELATOR: Deputado SILVINHO PECCIOLI. 

PROJETO DE LEI Nº 4.111/04 – Do Sr. Arnaldo Fa-
ria de Sá – que “dispõe sobre a criação do Conselho 
Federal e dos Conselhos Regionais de Cabeleireiros 
e Barbeiros”. 
RELATOR: Deputado PASTOR MANOEL FERREI-
RA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.191/04 – Do Sr. Wladimir Cos-
ta – que “dispõe sobre o atendimento educacional 
especializado em classes hospitalares e por meio de 
atendimento pedagógico domiciliar”. (Apensado: PL 
4610/2004) 
RELATOR: Deputado SEVERIANO ALVES. 

PROJETO DE LEI Nº 4.374/04 – Do Sr. Ricardo Bar-
ros – que “altera a Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 
1976, dispondo sobre alimentos dietéticos”. 
RELATOR: Deputado BENEDITO DE LIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.479/04 – Do Sr. Enio Bacci – 
que “proíbe a venda de armas e similares, mesmo que 
de brinquedos, às crianças, e dá outras providências”. 
(Apensado: PL 4826/2005) 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.502/04 – Da Sra. Perpétua 
Almeida – que “acrescenta inciso ao art. 10 da Lei 
nº 8.429, de 02 de junho de 1992, para caracterizar 
como ato de improbidade administrativa a concessão 
de benefícios de programas sociais governamentais 
em desacordo com os critérios fixados em lei”. 
RELATOR: Deputado BERNARDO ARISTON. 

PROJETO DE LEI Nº 5.068/05 – Do Sr. José Carlos 
Aleluia – que “acrescenta parágrafo único ao artigo 8º 
da Lei nº 8.934, de 1994, que dispõe sobre o Registro 
Público de Empresas Mercantis e Atividade Afins e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 127/07 – Do Sr. Lobbe Neto – 
que “dispõe sobre a substituição de alimentos não sau-
dáveis, nas escolas de educação infantil e do ensino 
fundamental, público e privado”. 
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 18-8-08 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 4.448/01 – Do Sr. João Paulo – 
que “cria o Índice Nacional de Responsabilidade So-
cial e o Cadastro de Inadimplentes Sociais – CADIS”. 
(Apensado: PL 4512/2001) 
RELATOR: Deputado BERNARDO ARISTON. 

PROJETO DE LEI Nº 1.823/96 – Da Sra. Zulaiê Co-
bra – que “altera a redação do artigo 554 do Código 
de Processo Civil que dispõe sobre a sustentação oral 
de recurso”. (Apensado: PL 4729/2004) 
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.306/96 – Do Sr. Max Rosen-
mann – que “altera os artigos 7º, 37, 40 e 60 da Lei nº 
9.099, de 26 de setembro de 1995, que “dispõe sobre 
os Juizados Especiais Cíveis e Criminais e dá outras 
providências””. 
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RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.689/96 – Do Poder Executivo – 
(MSC 1455/1996) – 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 providências”. (Apensado: PL 950/2003) 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.194/97 – Do Sr. Chico da Prin-
cesa – que “dispõe sobre as operações de desconto 
de duplicata nas instituições financeiras e sociedades 
de fomento mercantil (“factoring”), e dá outras provi-
dências”. 
RELATOR: Deputado PAULO MALUF. 

PROJETO DE LEI Nº 3.250/97 – Do Sr. Serafim Ven-
zon – que “dispõe sobre a antecipação de comemo-
ração de feriado e dá outras providências”. (Apensa-
dos: PL 3279/1997, PL 3314/1997, PL 3346/1997, PL 
3374/1997, PL 3427/1997, PL 3430/1997, PL 3448/1997, 
PL 3505/1997, PL 3514/1997 e PL 3744/1997) 
RELATOR: Deputado EDMAR MOREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.589/97 – Do Sr. Valdemar Costa 
Neto – que “modifica a Lei nº 9.472, de 16 de julho de 
1997, que dispõe sobre a organização dos serviços de 
telecomunicações, a criação e funcionamento de um 
órgão regulador e outros aspectos institucionais, nos 
termos da Emenda Constitucional nº 8 de 1995, visan-
do a permitir o uso de central privativa de comunicação 
telefônica com fins cooperativos por usuários de baixo 
poder aquisitivo”. (Apensado: PL 3799/1997) 
RELATOR: Deputado CARLOS WILLIAN. 

PROJETO DE LEI Nº 107/99 – Da Sra. Maria Elvira – 
que “altera o art. 41 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 
1984, que “institui a Lei de Execução Penal.”” (Apen-
sados: PL 308/1999, PL 1352/1999 (Apensado: PL 
3463/2008), PL 4684/2001 e PL 7300/2002) 
RELATOR: Deputado FLÁVIO DINO. 

PROJETO DE LEI Nº 261/99 – Do Sr. Barbosa Neto – 
que “dispõe sobre a obrigatoriedade de inserção em 
etiquetas, de orientações impressas que versem so-
bre exames preventivos do Câncer de Mama, Colo do 
Útero e de Próstata e dá outras providências. NOVA 
EMENTA – Dispõe sobre a obrigatoriedade de inser-
ção nas embalagens de roupas íntimas de orientações 
impressas sobre a importância de exames preventivos 
de câncer de mama, colo de útero e de próstata, e dá 
outras providências”. 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 

PROJETO DE LEI Nº 393/99 – Do Sr. Enio Bacci – que 
“altera o inciso I do artigo 26 da Lei nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1990 e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 448/99 – Do Sr. Enio Bacci – 
que “altera honorários para advogados que defendam 
necessitados pela assistência judiciária e dá outras 
providências”. (Apensado: PL 6027/2005 (Apensado: 
PL 7174/2006)) 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 456/99 – Do Sr. Enio Bacci – 
que “altera o § 2º do art. 42 da Lei nº 8.069, de 13 de 
julho de 1990 e dá outras providências”. (Apensados: 
PL 457/1999 e PL 460/1999) 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 464/99 – Do Sr. Ricardo Bar-
ros – que “acrescenta parágrafo único ao art. 614 do 
Código de Processo Civil – Lei nº 5.869, de 11 de ja-
neiro de 1973”. 
RELATOR: Deputado BENEDITO DE LIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 487/99 – Do Sr. Enio Bacci – que 
“define em 10 (dez) dias prazo para ouvir autor quando 
ocorrer nomeação à autoria em processos judiciais e 
dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA. 

PROJETO DE LEI Nº 490/99 – Do Sr. Enio Bacci – que 
“fixa percentual para efeitos de honorários de sucum-
bência para advogados e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 491/99 – Do Sr. Enio Bacci – 
que “fixa em 10 (dez) dias o prazo para impugnação 
de assistência e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA. 

PROJETO DE LEI Nº 492/99 – Do Sr. Enio Bacci – 
que “determina citação do autor, quando abandonada 
causa, sob pena de extinção do processo e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA. 

PROJETO DE LEI Nº 495/99 – Do Sr. Enio Bacci – que 
“altera art. 45 da Lei 6.538, de 22 de junho de 1978, 
sobre serviços postais e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado MARCELO ITAGIBA. 

PROJETO DE LEI Nº 496/99 – Do Sr. Enio Bacci – 
que “altera o inciso I do art. 1.039 da Lei nº 5.869, de 
1973”. 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 507/99 – Do Sr. Enio Bacci – que 
“modifica o inciso V do art. 265 da Lei nº 5.869, de 11 
de janeiro de 1973 e dá outras providências”. (Apen-
sado: PL 512/1999) 
RELATOR: Deputado MAGELA. 

PROJETO DE LEI Nº 526/99 – Do Sr. Enio Bacci – que 
“altera o parágrafo único do art. 66 da Lei nº 6.815, de 
19 de agosto de 1980”. 
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RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 627/99 – Do Sr. Enio Bacci – que 
“fixa em 3 (três) anos prazo para usucapião especial 
em área rural de até 50 (cinqüenta) hectares e dá ou-
tras providências”. 
RELATOR: Deputado LEONARDO PICCIANI. 

PROJETO DE LEI Nº 1.400/99 – Do Sr. Enio Bacci – 
que “dispõe sobre a revisão do esboço de partilha, para 
ser levada ao juiz para julgamento e homologação e 
dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO MAGALHÃES. 

PROJETO DE LEI Nº 2.566/00 – Do Sr. Nilson Mou-
rão – que “acrescenta artigo à Lei nº 8.069, de 13 de 
julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente”. 
(Apensado: PL 3611/2000) 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 

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. 

PROJETO DE LEI Nº 3.660/00 – Do Sr. Pedro Fernan-
des – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de publica-
ção, no Diário Oficial e na Internet, da Declaração de 
Bens e Valores dos detentores de mandato eletivo, e 
dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado FELIPE MAIA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.686/00 – Do Senado Federal – 
Roberto Requião – (PLS 625/1999) – que “revoga o art. 
20 do Decreto-Lei nº 115, de 25 de janeiro de 1967”. 
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.844/00 – Do Sr. Pompeo de 
Mattos – que “dispõe sobre a reparação extrajudicial 
à pessoa que tenha sofrido dano físico ou psicológico, 
causado por servidor público federal, estadual e mu-
nicipal, da administração direta e indireta, e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOÍNO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.972/00 – Do Sr. Ary Kara – 
que “cria um novo inciso II no parágrafo único do art. 
281 da Lei nº 9.503, de 1997, que institui o Código de 
Trânsito Brasileiro, renumera o atual inciso II para inciso 
III e dá nova redação ao § 3º do art. 282”. (Apensado: 
PL 4221/2001) 
RELATOR: Deputado HUGO LEAL. 

PROJETO DE LEI Nº 4.049/01 – Do Sr. Léo Alcânta-
ra – que “acrescenta inciso ao §2º do art. 3º da Lei nº 
9.099, de 26 de setembro de 1995”. 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO QUINTELLA LES-
SA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.750/01 – Do Sr. Arnaldo Faria 
de Sá – que “altera a Lei nº 10.173, de 9 de janeiro 
de 2001”. 
RELATOR: Deputado PASTOR MANOEL FERREI-
RA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.146/01 – Do Sr. Lincoln Portela 
– que “acrescenta dados ao assento de óbito previsto 
na Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973”. (Apen-
sado: PL 1614/2007 (Apensado: PL 3183/2008)) 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO QUINTELLA LES-
SA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.131/02 – Do Sr. Lincoln Portela 
– que “altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, 
no que se refere aos instrumentos do crime”. 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.659/02 – Do Sr. Darcísio Perondi 
– que “regula a indenização por má prática médica”. 
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. 

PROJETO DE LEI Nº 6.669/02 – Do Sr. Paulo Rocha 
– que “modifica o § 1º do art. 141 da Lei nº 8.069 – 
Estatuto da Criança e do Adolescente”. 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 

PROJETO DE LEI Nº 7.239/02 – Do Senado Federal 
– ROMEU TUMA – (PLS 467/1999) – que “altera o 
art. 187 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 
1941- Código de Processo Penal, para autorizar ao 
defensor levantar questões de ordem e sentar-se ao 
lado do acusado, inclusive nos processos do Tribunal 
do Júri”. 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.280/03 – Do Sr. Inaldo Leitão 
– que “altera a redação do art. 21 da Lei nº 9.099, de 
26 de setembro de 1995, que dispõe sobre Juizados 
Civis e Criminais – interpondo-se a locução “e entre-
gue pelo demandado sua contestação, de que se dará 
ciência ao autor””. (Apensado: PL 5141/2005) 
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.522/04 – Do Sr. Celso Russo-
manno – que “altera a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 
1991, para incluir os portadores de deficiência mental 
entre os beneficiários da Previdência Social, mediante 
declaração judicial da incapacidade civil”. 
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. 

PROJETO DE LEI Nº 5.428/05 – Do Senado Fede-
ral – Patrícia Saboya Gomes – (PLS 191/2004) – que 
“acrescenta § 6º ao art. 2º da Lei nº 8.560, de 29 de 
dezembro de 1992, que regula a investigação de pa-
ternidade dos filhos havidos fora do casamento e dá 
outras providências, a fim de fixar a competência do 
Juízo da Vara de Família para o procedimento de 
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averiguação oficiosa de paternidade”. (Apensado: PL 
3053/2004 (Apensado: PL 3999/2004)) 
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.644/08 – Do Sr. Décio Lima – 
que “acrescenta parágrafo ao art. 54 da Lei nº 9.099, 
de 26 de setembro de 1995, que institui os Juizados 
Especiais Cíveis e Criminais”. 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 

B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 2.712/92 – Do Senado Federal 
– Eduardo Suplicy – (PLS 182/1991) – que “obriga as 
instituições financeiras oficiais a divulgarem as con-
cessões de crédito subsidiado” 
RELATOR: Deputado TADEU FILIPPELLI. 

PROJETO DE LEI Nº 584/95 – Do Sr. Fernando Ferro 
– que “altera a redação dos artigos 1º e 2º da Lei nº 
9.048, de 18 de maio de 1995, que “torna obrigatória 
a existência de instrumentos de medição de peso nos 
postos revendedores de gás liquefeito de petróleo 
para uso doméstico””. (Apensados: PL 861/1995 e PL 
1152/1995) 
RELATOR: Deputado CARLOS WILLIAN. 

PROJETO DE LEI Nº 4.915/95 – Do Sr. Luiz Carlos 
Hauly – que “regulariza a situação fiscal de aparelhos, 
equipamentos e acessórios eletrônicos estrangeiros, 
nas condições que estabelece” 
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.437/96 – Do Sr. Silas Brasi-
leiro – que “altera o aprazamento das multas de mora 
por atraso no pagamento de tributos arrecadados 
pela Secretaria da Receita federal” (Apensados: PL 
1094/1999, PL 2129/1999, PL 2149/1996 (Apensa-
do: PL 205/1999), PL 2172/1996, PL 2342/1996, PL 
2405/1996, PL 2495/1996, PL 2505/1996, PL 2512/1996, 
PL 2522/1996, PL 2541/1996 e PL 2674/1996) 
RELATOR: Deputado TADEU FILIPPELLI. 

PROJETO DE LEI Nº 2.009/96 – Do Sr. Abelardo Lu-
pion – que “dispõe sobre o prazo para pagamento de 
produtos agrícolas importados”. 
RELATOR: Deputado AUGUSTO FARIAS. 

PROJETO DE LEI Nº 2.122/96 – Do Sr. Fernando 
Gabeira – que “proíbe a utilização de clorofluorcarbo-
nos – CFCs e de outras Substâncias Controladas e 
discriminadas no Protocolo de Montreal, e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.282/96 – LIMA NETTO – que 
“altera a redação do artigo 88, inciso I, da Lei nº 8.981, 
de 20 de janeiro de 1995, que “altera a legislação tri-

butária federal e dá outras providências””. (Apensados: 
PL 2550/1996 e PL 2361/1996) 
RELATOR: Deputado LEONARDO PICCIANI. 

PROJETO DE LEI Nº 2.433/96 – Do Sr. João Pizzo-
latti – que “dispõe sobre a inspeção e fiscalização de 
produtos têxteis importados”. 
RELATOR: Deputado AUGUSTO FARIAS. 

PROJETO DE LEI Nº 3.180/97 – Do Senado Federal 
– Ludio Coelho – (PLS 219/1996) – que “dispõe so-
bre o seguro contra acidentes pessoais, a cargo dos 
promotores e organizadores de rodeios, em benefí-
cio dos participantes desses eventos, amadores ou 
profissionais, e dos seus dependentes, e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado CARLOS WILLIAN. 

PROJETO DE LEI Nº 3.778/97 – Do Senado Federal 
– Jefferson Peres – (PLS 233/1996) – que “altera o 
art. 11 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 – 
Regime Jurídico Único dos Servidores Civis da União 
– para determinar a obrigatoriedade da realização de 
concurso público por entidade estranha ao órgão da 
Administração Pública cujos cargos serão objeto des-
se concurso”. 
RELATOR: Deputado PASTOR MANOEL FERREI-
RA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.954/97 – Do Sr. Ricardo Izar 
– que “revoga as Leis Delegadas nº 4 e nº 5, ambas 
de 26 de setembro de 1962”. 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.074/98 – Do Sr. Chico da Prin-
cesa – que “dispõe sobre a publicidade dos serviços 
de valor adicionado prestados mediante o uso da rede 
pública de telecomunicações”. 
RELATOR: Deputado LEONARDO PICCIANI. 

PROJETO DE LEI Nº 4.103/98 – Do Sr. José Pimen-
tel – que “dispõe sobre a comprovação da quitação 
de tributos de contribuições federais e dá outras pro-
vidências”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.143/98 – Do Sr. Hermes Par-
cianello – que “dispõe sobre legislação de trânsito, e 
dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado HUGO LEAL. 

PROJETO DE LEI Nº 4.367/98 – Do Sr. Hermes Par-
cianello – que “acrescenta artigo à Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro)”. 
(Apensado: PL 4368/1998) 
RELATOR: Deputado HUGO LEAL. 

PROJETO DE LEI Nº 4.687/98 – Do Poder Executivo 
– (MSC 850/1998) – que “dispõe sobre a extinção da 
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Fundação Escola Nacional de Administração Pública e 
a absorção de suas atividades por organização social, 
e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado CIRO GOMES. 

PROJETO DE LEI Nº 35/99 – Do Sr. Paulo Rocha – 
que “dispõe sobre a obrigatoriedade de motéis, ho-
téis, pousadas, pensões e congêneres colocarem à 
disposição de seus usuários preservativos e material 
educativo (cartazes, folders, panfletos e outros) sobre 
Doenças Sexualmente Transmissíveis – AIDS em suas 
dependências”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA. 

PROJETO DE LEI Nº 75/99 – Do Sr. Marcelo Teixeira 
– que “altera dispositivos da Lei nº 9.503, de 23 de se-
tembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro, quanto 
ao licenciamento do veículo”. 
RELATOR: Deputado HUGO LEAL. 

PROJETO DE LEI Nº 129/99 – Do Sr. Enio Bacci – 
que “disciplina o recolhimento de multas em veículos 
licenciados no exterior”. 
RELATOR: Deputado HUGO LEAL. 

PROJETO DE LEI Nº 294/99 – Do Sr. Enio Bacci – que 
“define prazo máximo de 30 (trinta) dias para conclusão 
do laudo criminológico, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA. 

PROJETO DE LEI Nº 343/99 – Do Sr. Chico da Prin-
cesa – que “institui a Semana de Prevenção do Aborto 
e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado CARLOS WILLIAN. 

PROJETO DE LEI Nº 373/99 – Do Sr. Feu Rosa – que 
“modifica os arts. 2º e 3º da Lei nº 9.491, de 9 de se-
tembro de 1997, para considerar prioritária a deses-
tatização das instituições financeiras federais, e dá 
outras providências”. (Apensados: PL 821/1999 e PL 
1381/1999) 
RELATOR: Deputado BRUNO RODRIGUES. 

PROJETO DE LEI Nº 447/99 – Do Sr. Enio Bacci – que 
“proíbe a adição de açúcar ou outros ingredientes na 
Erva-Mate, composto denominado de “Ilex Paraguayen-
sis” e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER. 

PROJETO DE LEI Nº 892/99 – Do Sr. Carlos Santana 
– que “dispõe sobre a veiculação de mensagem edu-
cativa na publicidade de veículos automotores, nas 
emissoras de radiodifusão sonora e de sons e ima-
gens”. (Apensado: PL 3440/2000) 
RELATOR: Deputado BERNARDO ARISTON. 

PROJETO DE LEI Nº 1.344/99 – Do Sr. Alberto Fraga 
– que “determina a parada obrigatória dos veículos de 
aluguel (táxis) nos postos policiais”. 

RELATOR: Deputado LAERTE BESSA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.399/99 – Do Sr. Enio Bacci – que 
“dispõe sobre a obrigatoriedade dos hospitais públicos, 
clínicas e atendimentos de urgência, de manterem em 
seus estoques o medicamento DANTROLENE SÓDI-
CO, ou similar e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado WOLNEY QUEIROZ. 

PROJETO DE LEI Nº 1.459/99 – Do Sr. Luiz Bitten-
court – que “dispõe sobre a notificação às Assembléias 
Legislativas da liberação de recursos federais para os 
respectivos Estados”. 
RELATOR: Deputado SILVINHO PECCIOLI. 

PROJETO DE LEI Nº 1.664/99 – Do Sr. Enio Bacci 
– que “proíbe a pesca com rede em todo o território 
nacional, durante o período de três anos, para pesca-
dores amadores e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado VILSON COVATTI. 

PROJETO DE LEI Nº 1.763/99 – Do Sr. Ricardo Bar-
ros – que “altera o § 2º do Decreto nº 70.235, de 6 de 
março de 1972, nos termos que especifica”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.781/99 – Do Sr. Jovair Aran-
tes – que “dispõe sobre o cancelamento das sanções 
administrativas que discrimina, aplicadas a servidores 
públicos, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. 

PROJETO DE LEI Nº 1.818/99 – Do Sr. Pompeo de 
Mattos – que “torna obrigatória a inclusão nas bulas 
de medicamentos, de recomendações e advertências 
sobre seu uso, em linguagem braile”. 
RELATOR: Deputado FÁBIO RAMALHO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.846/99 – Do Senado Federal 
– Ernandes Amorim – (PLS 493/1999) – que “autoriza 
a criação do Conselho Federal e dos Conselhos Re-
gionais dos Técnicos Industriais”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ EDUARDO CARDOZO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.860/99 – Do Senado Federal 
– Benedita da Silva – (PLS 273/1996) – que “institui o 
estudo dos direitos humanos na formação policial”. 
RELATOR: Deputado MARCELO ITAGIBA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.873/99 – Do Sr. Pedro Fernan-
des – que “dispõe sobre o pagamento com cheque, 
nas concessionárias ou permissionárias de serviços 
públicos e nas prestadoras de serviços de telecomuni-
cações , das respectivas faturas de serviços de água 
e esgoto, energia elétrica, gás de cozinha e telefone, 
e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado CARLOS WILLIAN. 
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PROJETO DE LEI Nº 1.898/99 – Do Sr. Luiz Bittencourt 
– que “assegura informação prévia sobre chances de 
premiação em sorteio”. 
RELATOR: Deputado MARCELO GUIMARÃES FI-
LHO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.944/99 – Do Sr. Edmar Moreira 
– que “altera o Decreto-Lei nº 1.040, de 21 de outubro 
de 1969, que “dispõe sobre os Conselhos Federal e 
Regionais de Contabilidade, regula a eleição de seus 
membros, e dá outras providências””. 
RELATOR: Deputado SILVINHO PECCIOLI. 

PROJETO DE LEI Nº 1.975/99 – Do Sr. João Paulo – 
que “dá nova redação ao inciso V do art. 16 da Lei nº 
7.102, de 20 de junho de 1983”. 
RELATOR: Deputado JEFFERSON CAMPOS. 

PROJETO DE LEI Nº 2.015/99 – Do Sr. Enio Bacci – 
que “altera o inciso I e o parágrafo único do art. 22 da 
Lei nº 9.615, de 24 de março de de 1998 e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado CARLOS WILLIAN. 

PROJETO DE LEI Nº 2.073/99 – Do Sr. Marcos de 
Jesus – que “dispõe sobre a reserva de imóveis, cons-
truídos por programas habitacionais, à mulher susten-
táculo de família e dá outras providências”. (Apensado: 
PL 2488/2000) 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 

PROJETO DE LEI Nº 2.103/99 – Do Sr. Gonzaga Pa-
triota – que “acrescenta ao caput do art. 7º a expres-
são “segurança pública”; altera o § 1º e acresce os 
§§ 6º a 8º ao mesmo artigo da Lei nº 7.565, de 19 de 
dezembro de 1986”. 
RELATOR: Deputado MARCELO ITAGIBA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.121/99 – Do Sr. Raimundo Go-
mes de Matos – que “acrescenta parágrafo único ao art. 
5º da Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989”. 
RELATOR: Deputado FELIPE MAIA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.186/99 – Do Sr. Luiz Bittencourt 
– que “institui o Dia Nacional do Cerrado”. 
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL. 

PROJETO DE LEI Nº 2.190/99 – Da Sra. Vanessa 
Grazziotin – que “acrescenta artigo à Lei nº 5.991, de 
17 de dezembro de 1973, estabelecendo a retenção 
da receita de medicamentos sujeitos à prescrição de 
profissional habilitado”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.292/00 – Do Senado Federal – 
Sebastião Rocha – (PLS 427/1999) – que “altera a de-
nominação do Aeroporto Internacional de Macapá”. 
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.311/00 – Do Sr. Léo Alcântara 
– que “obriga os laboratórios farmacêuticos ao forne-
cimento de medidores de dosagem de medicamentos 
comercializados no País”. (Apensado: PL 2351/2000) 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO QUINTELLA LES-
SA. 

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 ou-
tras providências”. (Apensados: PL 3644/2000 e PL 
4701/2001) 
RELATOR: Deputado EFRAIM FILHO. 

PROJETO DE LEI Nº 2.691/00 – Do Sr. Pompeo de 
Mattos – que “proíbe a importação, circulação, comer-
cialização ou consumo, de carne oriunda de países que 
utilizem substâncias com propriedades anabolizantes, 
de origem natural ou sintética, usadas para fins de au-
mento de massa corporal de animais de abate para 
consumo humano”. 
RELATOR: Deputado LEONARDO PICCIANI. 

PROJETO DE LEI Nº 2.707/00 – Do Poder Executivo – 
(MSC 390/2000) – que “altera o art. 1º da Lei nº 9.961, 
de 28 de janeiro de 2000, que cria a Agência Nacional 
de Saúde Suplementar – ANS”. 
RELATOR: Deputado TADEU FILIPPELLI. 

PROJETO DE LEI Nº 2.891/00 – Do Senado Federal 
– Arlindo Porto – (PLS 380/1999) – que “altera dispo-
sitivos da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 – 
Código de Trânsito Brasileiro, de modo a permitir dis-
pensa de exame de saúde a categorias profissionais 
específicas”. 
RELATOR: Deputado SILVINHO PECCIOLI. 

PROJETO DE LEI Nº 3.059/00 – Do Sr. Darcísio Pe-
rondi – que “estabelece que até que seja feita a re-
gulamentação do funcionamento das Farmácias de 
Manipulação Municipais ou mesmo dos Consórcios 
Intermunicipais de Manipulação nenhum deles será 
interditado”. (Apensado: PL 4133/2001) 
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. 

PROJETO DE LEI Nº 3.096/00 – Do Sr. Enio Bacci 
– que “dispensa do pagamento de taxa, o cidadão 
desempregado, para inscrição a Concurso Público”. 
(Apensados: PL 2282/2003 e PL 3093/2004) 
RELATOR: Deputado ROBERTO MAGALHÃES. 

PROJETO DE LEI Nº 3.100/00 – Do Sr. Pompeo de 
Mattos – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de divul-
gação dos órgãos públicos de defesa do consumidor”. 
(Apensado: PL 4254/2001) 
RELATOR: Deputado SILVINHO PECCIOLI. 
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PROJETO DE LEI Nº 3.110/00 – Do Sr. Milton Monti 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade da exposição 
de informações comprobatórias da calibração de ins-
trumentos ou equipamentos de medição que afetem 
produtos ou serviços oferecidos à população”. 
RELATOR: Deputado EFRAIM FILHO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.249/00 – Do Sr. Dr. Hélio – que 
“obriga aos médicos e instituições credenciadas pelo 
Sistema Único de Saúde a prescreverem medicamen-
tos com sua denominação genérica”. (Apensados: PL 
3333/2000, PL 3385/2000 e PL 4104/2001) 
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.279/00 – Do Sr. De Velasco – 
que “acrescenta § 2º ao art. 80 da Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro”. (Apensado: PL 3485/2000) 
RELATOR: Deputado HUGO LEAL. 

PROJETO DE LEI Nº 3.331/00 – Do Sr. Enio Bacci – 
que “dispõe sobre a obrigatoriedade de todas as em-
presas distribuidoras de medicamentos, com sede ou 
atuação no país, colocarem à disposição de todas as 
drogarias e farmácias, os medicamentos genéricos 
aprovados pelo Governo Federal e dá outras provi-
dências”. (Apensado: PL 4028/2001 (Apensado: PL 
5425/2001)) 
RELATOR: Deputado PASTOR PEDRO RIBEIRO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.338/00 – Do Sr. Luiz Bitten-
court – que “acrescenta o artigo 109-A à Lei nº 9.472, 
de 16 de julho de 1997”. 
RELATOR: Deputado CARLOS WILLIAN. 

PROJETO DE LEI Nº 3.430/00 – Do Senado Federal 
– Mozarildo Cavalcanti – (PLS 109/2000) – que “de-
nomina “Rodovia Governador Aquilino Mota Duarte” 
ao trecho da rodovia BR-210”. 
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.431/00 – Do Poder Executivo 
– (MSC 1070/2000) – que “estabelece limites para a 
dívida pública mobiliária federal”. 
RELATOR: Deputado TADEU FILIPPELLI. 

PROJETO DE LEI Nº 3.478/00 – Do Sr. Paulo Paim 
– que “altera a redação do inciso II, do artigo 202 da 
Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996”. (Apensados: PL 
3529/2000 e PL 3572/2000) 
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOÍNO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.530/00 – Do Senado Federal 
– Romero Juca – (PLS 129/2000) – que “denomina 
Ponte José Vieira de Sales Guerra a ponte sobre o 
rio Branco, na BR-174, no Município de Caracaraí, no 
Estado de Roraima”. 
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.531/00 – Do Senado Federal 
– Mozarildo Cavalcanti – (PLS 164/2000) – que “deno-
mina Sebastião Diniz a ponte sobre o rio Uraricoera, 
na rodovia BR-174, no Estado de Roraima”. 
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.636/00 – Do Sr. Lincoln Porte-
la – que “obriga o uso de torneiras com dispositivo de 
vedação automática de água em todos os banheiros 
de uso coletivo”. 
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. 

PROJETO DE LEI Nº 3.687/00 – Do Senado Federal 
– Romero Juca – (PLS 131/2000) – que “denomina 
“Rodovia Sylvio Lofêgo Botelho” trecho da BR-401, no 
Estado de Roraima”. (Apensado: PL 4502/2001) 
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.694/00 – Do Sr. Pompeo de 
Mattos – que “estabelece controle e fiscalização do 
desmonte de carros e motocicletas pelas oficinas de-
nominadas de ferro velho, na forma que indica e dá 
outras providências”. (Apensado: PL 4064/2001) 
RELATOR: Deputado HUGO LEAL. 

PROJETO DE LEI Nº 3.809/00 – Do Sr. Max Rosen-
mann – que “inclui as pequenas centrais hidrelétricas 
– PCH na prática do conceito de energia assegurada, 
e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado CARLOS WILLIAN. 

PROJETO DE LEI Nº 4.170/01 – Do Sr. Julio Seme-
ghini – que “institui o Dia Nacional do Maquinista Fer-
roviário”. 
RELATOR: Deputado CARLOS ALBERTO LERÉIA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.184/01 – Do Sr. Fernando Co-
ruja – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de inclu-
são dos números de telefone do Procon e da Anatel 
nas contas de telefonia fixa e móvel”. (Apensado: PL 
6465/2002) 
RELATOR: Deputado EFRAIM FILHO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.401/01 – Do Poder Executi-
vo – que “inscreve o nome do Jornalista José Hipólito 
da Costa Furtado de Mendonça no Livro dos Heróis 
da Pátria”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOÍNO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.438/01 – Do Sr. Lincoln Portela 
– que “altera a redação do parágrafo único do art. 8º 
da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código 
de Defesa do Consumidor)”. 
RELATOR: Deputado BERNARDO ARISTON. 

PROJETO DE LEI Nº 4.463/01 – Do Sr. Luiz Bitten-
court – que “dispõe sobre a divulgação de informações 
sobre os direitos do cidadão nos órgãos oficiais de 
comunicação social”. 



Agosto de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 14 37975 

RELATOR: Deputado TADEU FILIPPELLI. 

PROJETO DE LEI Nº 4.533/01 – Do Sr. Léo Alcânta-
ra – que “acrescenta dispositivo à Lei nº 9.394, de 20 
de dezembro de 1996, prevendo prazos para a expe-
dição de certificado de conclusão de curso e diploma 
no ensino médio”. 
RELATOR: Deputado SEVERIANO ALVES. 

PROJETO DE LEI Nº 4.637/01 – Do Sr. Léo Alcânta-
ra – que “dispõe sobre a concessão da meia-entrada 
em eventos culturais aos profissionais do ensino”. 
(Apensados: PL 1671/2003, PL 2394/2003 (Apensa-
do: PL 4249/2004), PL 3325/2004, PL 3736/2004 e 
PL 4527/2004) 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO QUINTELLA LES-
SA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.752/01 – Do Sr. Rafael Guerra 
– que “transforma os Conselhos de Consumidores de 
que trata o art. 13 da Lei nº 8.631, de 4 de março de 
1993, em Comitês de Conservação de Energia”. 
RELATOR: Deputado CARLOS WILLIAN. 

PROJETO DE LEI Nº 4.759/01 – Do Sr. Moacir Michelet-
to – que “dispõe sobre o pagamento de dívidas da União 
com pessoas físicas, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ODÍLIO BALBINOTTI. 

PROJETO DE LEI Nº 4.797/01 – Do Senado Federal 
– Geraldo Candido – (PLS 284/2001) – que “dispõe 
sobre a instalação de telefones públicos para pessoas 
portadoras de deficiência auditiva e da fala e usuários 
de cadeiras de rodas”. (Apensado: PL 4347/2001) 
RELATOR: Deputado CARLOS WILLIAN. 

PROJETO DE LEI Nº 4.843/01 – Do Sr. Luiz Alberto 
– que “altera a redação do parágrafo único do art. 145 
do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de setembro de 1940 – 
Código Penal”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO MAGALHÃES. 

PROJETO DE LEI Nº 5.070/01 – Do Senado Federal – 
MOREIRA MENDES – (PLS 26/2001) – que “altera a 
Relação Descritiva das Rodovias do Plano Nacional de 
Viação, aprovado pela Lei nº 5.917, de 10 de setembro 
de 1973, para inclusão de novo trecho”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ ROBERTO ARRUDA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.107/01 – Do Sr. Léo Alcântara 
– que “acrescenta parágrafos aos arts. 8º e 9º da Lei 
nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961, com redação 
dada pela Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995, 
de forma a dispor sobre os membros do Conselho Na-
cional de Educação”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO MAGALHÃES. 

PROJETO DE LEI Nº 5.149/01 – Dos Srs. Paulo Rocha 
e Professor Luizinho – que “dispõe sobre informações 

prestadas pelas instituições de ensino superior ao 
candidato, no ato de inscrição do vestibular”. (Apen-
sados: PL 5928/2001 (Apensado: PL 6707/2002), PL 
3791/2004, PL 5793/2005 e PL 1074/2007) 
RELATORA: Deputada FÁTIMA BEZERRA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.197/01 – Do Sr. Avenzoar Ar-
ruda – que “altera o art. 56 da Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, e revoga a Lei nº 9.192, de 21 de 
dezembro de 1995”. (Apensados: PL 5320/2001 e PL 
73/2003) 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.344/01 – Do Sr. Cabo Júlio – 
que “modifica a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 
1990, que “dispõe sobre a proteção do consumidor, e 
dá outras providências”, determinando o uso de letras 
de tamanho similar em todo o texto dos anúncios vei-
culados pela televisão”. (Apensados: PL 3932/2004 e 
PL 4088/2004) 
RELATOR: Deputado PASTOR PEDRO RIBEIRO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.453/01 – Do Senado Federal – 
LUCIO ALCANTARA – (PLS 172/1999) – que “altera o 
art. 261 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 5.455/01 – Do Senado Federal – 
ROMERO JUCA – (PLS 76/2001) – que “denomina “Pa-
lácio Dra. Luiza Galindo Malaquias”, o edifício sede do 
Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Roraima”. 
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.494/01 – Do Sr. Léo Alcântara 
– que “torna gratuita a procuração pública para fins de 
recebimento de benefícios previdenciários”. 
RELATOR: Deputado BENEDITO DE LIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.564/01 – Do Senado Federal 
– LUCIO ALCANTARA – (PLS 157/2001) – que “deno-
mina “Governador Mário Covas” o Complexo Industrial 
– Portuário do Pecém, no Estado do Ceará”. (Apensa-
do: PL 5295/2001) 
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES. 

PROJETO DE LEI Nº 5.578/01 – Do Sr. Osmar Serra-
glio – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997, para dispor sobre a Carteira Nacional de Habili-
tação das pessoas portadoras de Diabetes Mellitus”. 
RELATOR: Deputado HUGO LEAL. 

PROJETO DE LEI Nº 5.722/01 – Da Sra. Vanessa Gra-
zziotin – que “acrescenta artigo à Consolidação das 
Leis do Trabalho – CLT, a fim de dispor sobre indeni-
zação e multa relativa à dispensa sem justa causa de 
empregado estável”. 
RELATOR: Deputado LEONARDO PICCIANI. 



37976 Quinta-feira 14 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2008

PROJETO DE LEI Nº 5.827/01 – Do Sr. Pompeo de 
Mattos – que “dispõe sobre a criação de espaço re-
servado, em bares, lanchonetes, restaurantes e simi-
lares, para pessoas portadoras de deficiência física e 
dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES. 

PROJETO DE LEI Nº 6.043/02 – Do Sr. Pompeo de 
Mattos – que “assegura ao recém-nascido o direito 
de realização de exames de identificação de catarata 
congênita e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA. 

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. 

PROJETO DE LEI Nº 6.097/02 – Do Sr. Wilson Santos 
– que “declara Feriado Nacional o dia 20 de novem-
bro, Dia Nacional da Consciência Negra”. (Apensado: 
PL 1442/2003) 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.145/02 – Do Sr. Simão Sessim 
– que “altera a redação do art. 1º da Lei nº 5.970, de 
11 de dezembro de 1973 – objetivo de ajustar à nova 
legislação de trânsito do País”. 
RELATOR: Deputado HUGO LEAL. 

PROJETO DE LEI Nº 6.234/02 – Do Sr. Pompeo de 
Mattos – que “dispõe sobre o tratamento dos casos de 
hipotireoidismo congênito e de fenilcetonúria diagnos-
ticados precocemente”. 
RELATOR: Deputado NELSON TRAD. 

PROJETO DE LEI Nº 6.311/02 – Do Sr. Paulo Rocha – 
que “altera dispositivos da Lei Nº 9.637, de 15 de maio 
de 1998, que dispõe sobre a qualificação de entidades 
como organizações sociais”. 
RELATOR: Deputado BERNARDO ARISTON. 

PROJETO DE LEI Nº 6.320/02 – Do Sr. Pompeo de 
Mattos – que “torna obrigatório o oferecimento pelo 
SUS da vacina contra hepatite B, nos casos que men-
ciona e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado BERNARDO ARISTON. 

PROJETO DE LEI Nº 6.371/02 – Do Sr. Milton Monti 
– que “acrescenta novo parágrafo ao art. 2º da Lei nº 
10.219 de 2001, que Cria o Programa Nacional de Ren-
da Mínima vinculada à educação – Bolsa Escola”. 
RELATOR: Deputado SEVERIANO ALVES. 

PROJETO DE LEI Nº 6.411/02 – Do Sr. Alberto Fraga – 
que “estabelece a especialização de polícias militares 
do Distrito Federal no policiamento escolar”. 
RELATOR: Deputado TADEU FILIPPELLI. 

PROJETO DE LEI Nº 6.681/02 – Do Sr. José Pimentel 
– que “estabelece prazo para o pagamento de indeni-
zação aos segurados”. 
RELATOR: Deputado CARLOS WILLIAN. 

PROJETO DE LEI Nº 6.782/02 – Do Sr. Luiz Carlos 
Hauly – que “autoriza o Poder Executivo a instituir a 
Fundação Universidade Federal do Norte do Paraná, 
e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado RICARDO BARROS. 

PROJETO DE LEI Nº 6.853/02 – Do Senado Federal 
– LUCIO ALCANTARA – (PLS 44/2002) – que “deno-
mina Rodovia Governador Virgílio Távora trecho da 
rodovia BR-116”. 
RELATOR: Deputado LEO ALCÂNTARA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.856/02 – Do Sr. Pompeo de 
Mattos – que “institui o Dia do Técnico em Segurança do 
Trabalho, a ser comemorado em 27 de novembro”. 
RELATOR: Deputado WOLNEY QUEIROZ. 

PROJETO DE LEI Nº 6.867/02 – Do Senado Federal – 
NABOR JUNIOR – (PLS 270/2001) – que “denomina 
“Plácido de Castro” o Aeroporto Internacional de Rio 
Branco, no Estado do Acre”. 
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.868/02 – Do Poder Executivo – 
(MSC 404/2002) – que “altera o art. 5º do Decreto-Lei 
nº 79, de 19 de dezembro de 1966, que institui nor-
mas para a fixação de preços mínimos e execução das 
operações de financiamento e aquisição de produtos 
agropecuários e adota outras providências”. 
RELATOR: Deputado FELIPE MAIA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.903/02 – Do Senado Federal 
– ROBERTO REQUIÃO – (PLS 268/2001) – que “al-
tera o art. 29 da Lei nº 6.533, de 24 de maio de 1978, 
que dispõe sobre a regulamentação das profissões de 
Artistas e de Técnico em Espetáculos de Diversões, e 
dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado LEONARDO PICCIANI. 

PROJETO DE LEI Nº 6.904/02 – Do Senado Federal 
– ROMERO JUCA – (PLS 45/2002) – que “denomina 
“Ponte Prefeito Olavo Brasil Filho” a ponte sobre o Rio 
Tacutu, na BR-401, Km 120, no Município de Bonfim, 
no Estado de Roraima”. 
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.905/02 – Do Senado Federal 
– ROMERO JUCA – (PLS 46/2002) – que “denomina 
“Ponte João Monteiro Barbosa Filho” a ponte transposta 
sobre o Rio Tacutu, na BR-401, Km 133, nos Municípios 
de Bonfim e Normandia, no Estado de Roraima”. 
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA. 
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PROJETO DE LEI Nº 7.025/02 – Do Senado Federal 
– MAURO MIRANDA – (PLS 68/2002) – que “denomi-
na Viaduto Múcio Teixeira o viaduto localizado no km 
166 da BR-060”. 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 

PROJETO DE LEI Nº 7.104/02 – Do Sr. Gastão Viei-
ra – que “dispõe sobre inadimplência na prestação de 
contas e cumprimento das normas de programas fe-
derais na área de educação”. 
RELATOR: Deputado SEVERIANO ALVES. 

PROJETO DE LEI Nº 7.192/02 – Do Senado Federal 
– ROMERO JUCA – (PLS 18/2002) – 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 Re-
lação Descritiva das Rodovias do Sistema Rodoviário 
Federal, a rodovia que especifica, sob a designação 
de BR-439”. 
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA. 

PROJETO DE LEI Nº 7.194/02 – Do Senado Federal – 
CASILDO MALDANER – (PLS 73/2002) – que “declara 
o Município de Capinzal, no Estado de Santa Catarina, 
Capital Brasileira do Chester”. 
RELATOR: Deputado PAULO BORNHAUSEN. 

PROJETO DE LEI Nº 7.200/02 – Do Senado Federal 
– MOZARILDO CAVALCANTI – (PLS 214/2001) – que 
“altera o nome do Aeroporto Internacional de Boa Vis-
ta, no Estado de Roraima”. 
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA. 

PROJETO DE LEI Nº 7.206/02 – Do Sr. Gonzaga Pa-
triota – que “inclui, no art. 29 da Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997, o uso de sinalizadores nos ve-
ículos funerários”. 
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA. 

PROJETO DE LEI Nº 7.238/02 – Do Poder Executivo 
– (MSC 883/2002) – que “designa como “Dia da Ino-
vação”, o dia 19 de outubro”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA. 

PROJETO DE LEI Nº 7.260/02 – Do Sr. Lincoln Porte-
la – que “dispõe sobre a manutenção de instalações 
e equipamentos de sistema de climatização de am-
bientes”. 
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS. 

PROJETO DE LEI Nº 2.081/03 – Do Sr. João Campos 
– que “modifica a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, 
que “dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adoles-
cente e dá outras providências”, limitando a veiculação 
de espetáculo ou programa impróprio em local público 
ou em veículo de transporte público”. 
RELATOR: Deputado PINTO ITAMARATY. 

PROJETO DE LEI Nº 2.297/03 – Do Sr. Neucimar Fra-
ga – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de tratamen-
to e assepsia de areia contida em tanques de lazer e 
recreação existentes em áreas públicas e privadas”. 
(Apensado: PL 4373/2004) 
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. 

PROJETO DE LEI Nº 3.173/04 – Do Sr. Chico Alencar 
– que “acrescenta o art. 7º-B à Lei nº 8.987, de 13 de 
fevereiro de 1995, dispondo sobre a expedição de cer-
tidão de adimplência pelas empresas concessionárias 
de serviços públicos, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado CARLOS WILLIAN. 

PROJETO DE LEI Nº 5.144/05 – Do Sr. Sandes Jú-
nior – que “altera o art. 64 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 1.977/07 – Do Sr. Antonio Car-
los Magalhães Neto – que “dispõe sobre a concessão 
para a abertura de Agências de Viagens”. 
RELATOR: Deputado FELIPE MAIA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.252/08 – TRIBUNAL DE CON-
TAS DA UNIÃO – que “acrescenta um cargo ao quadro 
de auditores do Tribunal de Contas da União”. 
RELATOR: Deputado TADEU FILIPPELLI. 

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 2.064/07 – Do Sr. Manoel Junior 
– que “revoga o inciso XII do art. 581 do Decreto-Lei 
nº 3.689, de 03 de outubro de 1941 – Código de Pro-
cesso Penal, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado VALTENIR PEREIRA. 

B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

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. 

PROJETO DE LEI Nº 612/03 – Do Sr. Ricardo Izar – 
que “modifica o art. 55 da Lei nº 5.991, de 17 de de-
zembro de 1973, que dispõe sobre o controle sanitá-
rio do comércio de drogas, medicamentos, insumos 
farmacêuticos e correlatos, e dá outras providências”. 
(Apensados: PL 2968/2004 e PL 4643/2004) 
RELATOR: Deputado SÉRGIO BRITO. 
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PROJETO DE LEI Nº 1.304/03 – Do Sr. Leonardo Mon-
teiro – que “dispõe sobre a criação de telefone de três 
dígitos para uso exclusivo dos Conselhos Tutelares”. 
(Apensado: PL 1870/2003) 
RELATOR: Deputado VALTENIR PEREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 7.092/06 – Do Sr. Wellington 
Fagundes – que “altera a Lei nº 5.917, de 10 de se-
tembro de 1973 (entroncamento da BR-163 ao en-
troncamento com as BR-242 e BR- 158, no Estado 
de Mato Grosso)”. 
RELATOR: Deputado VALTENIR PEREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 717/07 – Do Sr. Cezar Silves-
tri – que “obriga o fornecedor que oferece produto ou 
serviço pela internet a disponibilizar, em seu sítio, meio 
para o consumidor cancelar sua aquisição”. 
RELATOR: Deputado JOÃO PAULO CUNHA. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 15-8-08 

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 611/03 – Do Sr. Dr. Rosinha – 
que “altera a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, 
Código Civil”. 
RELATOR: Deputado CARLOS ABICALIL. 

B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 770/07 – Do Sr. Inocêncio Oliveira 
– que “institui o “Dia Nacional do Poeta” cada dia 19 de 
abril do calendário gregoriano em vigor no Brasil”. 
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-08 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 4.197/01 – Do Sr. Alberto Fraga – 
que “institui o Sistema Nacional de Informações sobre 
Pessoas Desaparecidas, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS. 

PROJETO DE LEI Nº 1.974/07 – 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 José Paschoal Baggio” do trecho que mencio-
na da Rodovia BR-282”. 

RELATOR: Deputado MOREIRA MENDES. 

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. 

PROJETO DE LEI Nº 2.298/07 – Do Sr. Raul Hen-
ry – que “obriga os supermercados a divulgarem em 
destaque a data de vencimento da validade dos pro-
dutos incluídos em todas as promoções especiais 
lançadas por estes estabelecimentos”. (Apensado: 
PL 2875/2008) 
RELATOR: Deputado VITAL DO RÊGO FILHO. 

 
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 6.129/90 – Do Senado Federal – 
FRANCISCO ROLLEMBERG – (PLS 123/1989) – que 
“estabelece diretrizes para uma Política Nacional de 
Habitação Rural e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. 

PROJETO DE LEI Nº 359/99 – Do Sr. Enio Bacci – que 
“acrescenta § 4º ao art. 171 do Decreto-Lei nº 2.848, 
de 1940 – Código Penal”. 
RELATOR: Deputado JORGINHO MALULY. 

B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 1.524/03 – Do Senado Federal 
– Aloizio Mercadante – que “torna obrigatória a iden-
tificação dos servidores dos órgãos de segurança 
pública do Estado quando participem em operações 
de controle e manutenção da ordem pública e dá ou-
tras providências”. (Apensados: PL 1473/2003 e PL 
1474/2003) 
RELATOR: Deputado ROBERTO MAGALHÃES. 

PROJETO DE LEI Nº 3.401/04 – Do Sr. Lobbe Neto 
– que “cria a disciplina “ Educação Financeira” nos 
currículos de 5ª a 8ª séries do ensino fundamental e 
do ensino médio”. 
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.540/05 – Do Sr. Ary Kara – que 
“institui o Dia Nacional dos Trabalhadores em Radio-
logia”. (Apensado: PL 5777/2005) 
RELATOR: Deputado JORGINHO MALULY. 
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COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

LOCAL: Plenário 08 do Anexo II 
HORÁRIO: 10h 

 
REUNIÃO ORDINÁRIA

 
AUDIÊNCIA PÚBLICA 

“NEGOCIAÇÃO DAS INDENIZAÇÕES AOS FAMILIA-
RES DAS VÍTIMAS DO ACIDENTE AÉREO DO VÔO 
3054 DA TAM” 
Requerimentos 93/08 e 112/08 – Deputado Vital do 
Rego Filho
Convidados:
NELSON JOBIM 
Ministro de Estado da Defesa
SEBASTIÃO MARTINS FERREIRA JÚNIOR
Diretor Financeiro da Infraero
SOLANGE PAIVA VIEIRA 
Presidente da Agência Nacional de Aviação Civil – 
Anac
DARIO SCOTT (Confirmado)
Presidente da Associação das Famílias e Amigos das 
Vítimas da Tam – Afavitam
WASHINGTON LUIZ BEZERRA DA SILVA (Confir-
mado)
Superintendente Jurídico do Unibanco AIG Seguros
DAVI BARIONE
Presidente da TAM Linhas Aéreas
ARMANDO VERGÍLIO DOS SNTOS JÚNIOR
Superintendente-Geral da Superintendência de Seguro 
Privados – Susep 

 
AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ 

(DIA 15/8/2008) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 3.019/08 – Do Sr. Antonio Bu-
lhões – que “acrescenta parágrafo ao art. 43 da Lei nº 
4.591, de 16 de dezembro de 1964, que “Dispõe so-
bre o condomínio em edificações e as incorporações 
imobiliárias””. 
RELATOR: Deputado VITAL DO RÊGO FILHO. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 18-8-08 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 6.625/06 – Do Sr. Osório Adria-
no – que “dispõe sobre o condomínio em “shopping-
centers””. (Apensado: PL 1489/2007) 
RELATOR: Deputado VITAL DO RÊGO FILHO. 

 
Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 2.348/07 – Do Senado Federal- 
Valdir Raupp – (PLS 272/2006) – que “dispõe sobre 
a quitação antecipada de contratos de empréstimos e 
financiamentos com desconto em folha de pagamento 
e sobre cobrança de tarifas nessas operações”. (Apen-
sado: PL 3105/2008) 
RELATOR: Deputado CEZAR SILVESTRI. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 15-8-08 

 
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 2.358/03 – Do Sr. Cezar Silvestri 
– que “proíbe a importação, circulação, comercializa-
ção e consumo de carne e derivados que contenham 
substâncias com propriedades anabolizantes, usadas 
em animais de abate para consumo humano, confor-
me especifica”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CRUZ. 

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 LAERTE BESSA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.632/08 – Do Sr. Dr. Talmir – que 
“obriga a empresa administradora de cartão de crédito 
a comunicar o consumidor sempre que ele alcançar 
90% (noventa por cento) de seu limite de crédito”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO DA FONTE. 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 19-8-08 
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Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 3.198/04 – Do Sr. Lobbe Neto 
– que “altera a Lei nº 5.966, de 11 de dezembro de 
1973, que institui o Instituto Nacional de Metrologia, 
Normalização e Qualidade Industrial”. 
RELATOR: Deputado ARMANDO MONTEIRO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.593/05 – Dos Srs. Vanessa 
Grazziotin e Inácio Arruda – que “altera dispositivos 
das Leis nº 9.069, de 1995, nº 8.987, de 1995, e nº 
9.472, de 1997, muda regras de correção de preços 
de contratos públicos e privados e dá outras providên-
cias”. (Apensado: PL 5813/2005) 
RELATOR: Deputado NELSON GOETTEN. 

PROJETO DE LEI Nº 2.615/07 – Do Sr. Vinicius Car-
valho – que “dispõe sobre o pagamento com cheque 
nos estabelecimentos comerciais e dá outras provi-
dências”. 
RELATORA: Deputada ALINE CORRÊA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.524/08 – Do Sr. Ratinho Ju-
nior – que “extingue a fiança e o aval prestados por 
pessoa natural”. 
RELATOR: Deputado FRANCISCO PRACIANO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.558/08 – Da Sra. Maria do Ro-
sário – que “altera o art. 19-A da Lei nº 11.196, de 21 
de novembro de 2005, na redação que lhe deu o art. 
2º da Lei nº 11.487, de 15 de junho de 2007, incluindo 
as instituições privadas sem fins lucrativos nos casos 
de exclusão dos dispêndios efetivados em projeto de 
pesquisa científica e tecnológica e de inovação tecno-
lógica do cálculo do lucro líquido”. 
RELATOR: Deputado MIGUEL CORRÊA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.581/08 – Do Sr. Fernando 
Diniz – que “dispõe sobre o regime de capital estran-
geiro oriundo de fundos soberanos e dá outras provi-
dências”. 
RELATORA: Deputada ALINE CORRÊA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.614/08 – Do Sr. Rodovalho – 
que “dispõe sobre a publicação das informações con-
tábeis das empresas públicas”. 
RELATOR: Deputado OSÓRIO ADRIANO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.618/08 – Do Sr. Edgar Mou-
ry – que “dispõe sobre a suspensão e cassação da 
eficácia da inscrição no Cadastro Nacional de Pes-
soas Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF 
de estabelecimentos que distribuam, adquiram, co-
mercializem, transportem ou estoquem produtos sem 
procedência ou falsificados, popularmente conhecidos 
como “piratas””. 
RELATOR: Deputado REGINALDO LOPES. 

PROJETO DE LEI Nº 3.650/08 – Do Sr. Dr. Ubiali – que 
“dispõe sobre a criação da Zona de Processamento de 
Exportação (ZPE) de Franca, Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado RENATO MOLLING. 

PROJETO DE LEI Nº 3.700/08 – Do Sr. Hermes Par-
cianello – que “obriga os fabricantes de motocicletas 
a adotarem o sistema de injeção de combustível ele-
trônica. “ 
RELATOR: Deputado NELSON GOETTEN. 

PROJETO DE LEI Nº 3.711/08 – Do Sr. Rafael Guerra 
– que “regulamenta o exercício da atividade das Coo-
perativas de Profissionais de Saúde de nível superior 
que menciona e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado BERNARDO ARISTON. 

PROJETO DE LEI Nº 3.723/08 – Do Poder Executivo 
– que “dispõe sobre o tratamento tributário aplicável 
às sociedades cooperativas em geral no âmbito fe-
deral”. 
RELATOR: Deputado DR. UBIALI. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 707/03 – Do Sr. Luiz Bittencourt – 
que “dispõe sobre a instituição do Selo Verde, destinado 
a atestar a qualidade dos produtos e suas origens quanto 
aos cuidados para com a proteção ao meio ambiente”. 
(Apensados: PL 6262/2005 e PL 7554/2006) 
RELATOR: Deputado REGINALDO LOPES. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 18-8-08 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 795/07 – Do Sr. Augusto Car-
valho – que “acrescenta dispositivo ao art. 838 da Lei 
nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)”. 
(Apensado: PL 1313/2007) 
RELATOR: Deputado VANDERLEI MACRIS. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 1.636/07 – Do Sr. Lúcio Vale – que 
“modifica a Lei nº 9.537, de 1997, que “dispõe sobre a 
segurança do tráfego aquaviário em águas sob jurisdi-
ção nacional e dá outras providências”, relativamente 
ao serviço de praticagem”. 
RELATOR: Deputado VICENTINHO ALVES. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-08 
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Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 6.618/06 – Do Sr. José Carlos 
Machado – que “autoriza o revendedor varejista de 
combustíveis automotivos a recarregar vasilhames de 
gás liquefeito de petróleo no estabelecimento denomi-
nado posto revendedor”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO DE FABINHO. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 1.416/07 – Do Sr. Barbosa Neto 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade de se expressar 
as dimensões de produtos no sistema métrico decimal 
e dá outra providências”. 
RELATOR: Deputado EDSON EZEQUIEL. 

PROJETO DE LEI Nº 2.661/07 – Do Sr. Rodovalho – 
que “altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, 
para obrigar as montadoras e importadoras de veículos 
automotores a fornecerem uma garantia de no mínimo 
6 (seis) meses aos compradores de veículos novos, 
nos termos que especifica”. 
RELATOR: Deputado VANDERLEI MACRIS. 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 20-8-08 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 3.236/08 – Do Senado Federal 
– Marconi Perillo – (PLS 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 FERNANDO CHUCRE. 
DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 19-8-08 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 3.994/04 – Do Sr. Carlos Na-
der – que “fixa percentual de distribuição de moradias 
populares para servidores públicos”. (Apensados: PL 
4816/2005 e PL 5468/2005) 

RELATOR: Deputado RAUL HENRY. 

PROJETO DE LEI Nº 7.605/06 – Do Sr. Jackson Bar-
reto – que “regulamenta a execução de serviços de 
limpeza no exterior de edifícios”. 
RELATOR: Deputado ADEMIR CAMILO. 

PROJETO DE LEI Nº 7.649/06 – Do Senado Federal-
Marcelo Crivella – que “altera a Lei nº 10.257, de 10 
de julho de 2001, que regulamenta os arts. 182 e 183 
da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais 
da política urbana e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS BUSATO. 

PROJETO DE LEI Nº 2.897/08 – Do Sr. Miguel Martini 
– que “altera a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, 
que “regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição 
Federal, estabelece diretrizes gerais da política urba-
na e dá outras providências” (Estatuto da Cidade), no 
que diz respeito à arborização urbana”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ PAULO TÓFFANO. 

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. 

PROJETO DE LEI Nº 3.651/08 – Do Sr. Luiz Fernan-
do Faria – que “suprime o art. 45 da Lei nº 11.445, de 
05 de janeiro de 2007, que “estabelece diretrizes na-
cionais para o saneamento básico; altera as Leis nºs 
6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.036, de 11 de 
maio de 1990, 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.987, 
de 13 de fevereiro de 1995; revoga a Lei nº 6.528, de 
11 de maio de 1978; e dá outras providências””. 
RELATOR: Deputado FERNANDO CHUCRE. 

PROJETO DE LEI Nº 3.682/08 – Do Sr. Otavio Leite 
– que “altera a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, 
estabelecendo diretriz sobre cômodo para empregados 
nas edificações residenciais multifamiliares, comerciais 
e de serviços”. 
RELATOR: Deputado GUSTAVO FRUET. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 15-8-08 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 1.121/07 – Do Sr. Marcelo Melo 
– que “regulamenta o disposto no § 4º do art. 18 da 
Constituição Federal”. 
RELATORA: Deputada ANGELA AMIN. 

PROJETO DE LEI Nº 2.630/07 – Do Sr. José Carlos 
Vieira – que “dispõe sobre a adoção de providências 
visando economizar ou otimizar o uso da água, nas 
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instalações hidráulicas e sanitárias das edificações que 
estejam sob a responsabilidade de órgãos pertencen-
tes à administração pública federal”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ PAULO TÓFFANO. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ 

(DIA 15/8/2008) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 3.722/08 – Do Sr. Augusto Car-
valho – que “altera a Lei nº 10.753, de 30 de outubro 
de 2003, que instituiu a Política Nacional do Livro”. 
RELATOR: Deputado SEVERIANO ALVES. 

PROJETO DE LEI Nº 3.742/08 – Do Sr. Nelson Trad – 
que “denomina “Leonel Brizola” a Escola Técnica Fe-
deral de Mato Grasso do Sul, sediada na cidade de 
Campo Grande”. 
RELATOR: Deputado ANTÔNIO CARLOS BIFFI. 

PROJETO DE LEI Nº 3.753/08 – Do Sr. Vital do Rêgo 
Filho – que “institui o dia 29 de outubro o Dia do Ce-
rimonialista”. 
RELATOR: Deputado PROFESSOR SETIMO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.757/08 – Do Sr. Ricardo Qui-
rino – que “estabelece que as salas de aula do ensi-
no médio e superior, com 40 ou mais alunos, deverão 
dispor de dispositivo de sonorização”. 
RELATOR: Deputado ÁTILA LIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.760/08 – Do Sr. Chico Alencar 
– que “institui o Dia Nacional do Sociólogo”. 
RELATOR: Deputado ANGELO VANHONI. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 19-8-08 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 2.451/03 – Do Sr. Rogério Silva 
– que “dispõe sobre propriedade, orientação intelectual 
e gerenciamento da produção audiovisual brasileira e 
dá outras providências”. (Apensado: PL 2808/2003) 
RELATOR: Deputado ANGELO VANHONI. 

PROJETO DE LEI Nº 5.859/05 – Do Sr. Alexandre 
Santos – que “autoriza o Poder Executivo a criar Es-
cola Técnica Federal do Petróleo em Saquarema, no 
Estado do Rio de Janeiro”. 
RELATOR: Deputado CARLOS ABICALIL. 

PROJETO DE LEI Nº 6.203/05 – Do Sr. Leonardo Pic-
ciani – que “autoriza o Poder Executivo a criar a Escola 
Técnica Federal do Petróleo de Campos dos Goytaca-
zes, no Estado do Rio de Janeiro”. 
RELATOR: Deputado CARLOS ABICALIL. 

PROJETO DE LEI Nº 518/07 – Dos Srs. Frank Aguiar 
e Eduardo Gomes – que “dispõe sobre a proteção do 
patrimônio cultural imaterial brasileiro”. 
RELATOR: Deputado ELISMAR PRADO. 

PROJETO DE LEI Nº 2.308/07 – Do Sr. Eliene Lima – 
que “acrescenta art. à Lei nº 10.753, de 30 de outubro 
de 2003, que”institui a Política Nacional do Livro””. 
RELATOR: Deputado SEVERIANO ALVES. 

PROJETO DE LEI Nº 2.531/07 – Do Sr. Wilson Braga – 
que “cria um Centro Federal de Educação Tecnológica 
na Cidade de Conceição, Estado da Paraíba”. 
RELATOR: Deputado CARLOS ABICALIL. 

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. 

PROJETO DE LEI Nº 3.216/08 – Do Sr. Daniel Almei-
da – que “denomina “Ponte Antônio Conselheiro” a 
ponte sobre o Rio São Francisco, localizada na rodo-
via BR-116, na divisa entre os Estados da Bahia e de 
Pernambuco”. 
RELATORA: Deputada ALICE PORTUGAL. 

PROJETO DE LEI Nº 3.541/08 – Do Sr. Cleber Verde 
– que “”Institui o “Dia Nacional do Evangélico” no dia 
30 de novembro de cada ano.”” 
RELATOR: Deputado GILMAR MACHADO. 

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 DR. UBIALI. 

PROJETO DE LEI Nº 3.576/08 – Do Sr. Izalci – que 
“acrescenta dispositivos às Leis nº 2.613, de 23 de 
setembro de 1955; 8.029, de 12 de abril de 1990 e 
9.766, de 18 de dezembro de 1998; e ao Decreto-Lei 
nº 9.853, de 13 de setembro de 1946”. 
RELATOR: Deputado RENATO MOLLING. 

PROJETO DE LEI Nº 3.585/08 – Do Sr. Waldir Neves 
– que “torna obrigatória a instalação de portais de de-
tectores de metais nas escolas da rede pública”. 
RELATOR: Deputado IRAN BARBOSA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.593/08 – Do Sr. Luis Carlos 
Heinze – que “dispõe sobre a instituição do Dia Nacio-
nal do Calcário Agrícola”. 



Agosto de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 14 37983 

RELATOR: Deputado PINTO ITAMARATY. 

PROJETO DE LEI Nº 3.617/08 – Do Senado Federal 
– Wilson Matos – (PLS 386/2007) – que “altera o art. 
47 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para 
instituir o ano letivo em, no mínimo, 180 (cento e oiten-
ta) dias efetivos de aula, no ensino superior”. 
RELATOR: Deputado RENATO MOLLING. 

PROJETO DE LEI Nº 3.623/08 – Do Sr. Valdir Colatto 
– que “institui incentivos fiscais para operações com 
instrumentos musicais”. 
RELATOR: Deputado ELISMAR PRADO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.631/08 – Do Sr. Dr. Talmir – que 
“declara Santo Antônio de Sant’Anna Galvão Patrono 
da Construção Civil no Brasil”. 
RELATOR: Deputado ÁTILA LIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.642/08 – Do Senado Federal 
– Marco Maciel – (PLS 561/2007) – que “institui o ano 
de 2010 como “Ano Nacional Joaquim Nabuco””. 
RELATOR: Deputado PAULO RUBEM SANTIAGO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.681/08 – Do Sr. José Linhares – 
que “institui a Década da Educação para o Desenvolvi-
mento Sustentável no Brasil e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada ANGELA PORTELA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.706/08 – Do Sr. Renato Molling 
– que “altera os arts. 10 e 11 da Lei nº 9.394, de 20 
de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e 
bases da educação nacional”. 
RELATOR: Deputado OSVALDO REIS. 

PROJETO DE LEI Nº 3.724/08 – Do Poder Executivo 
– que “dispõe sobre os valores da Gratificação Tempo-
rária para o Magistério Superior – GTMS, devida aos 
titulares dos cargos integrantes da Carreira do Magis-
tério Superior de que trata a Lei nº 7.596, de 10 de 
abril de 1987, lotados ou em exercício nas Instituições 
Federais de Ensino Superior, vinculadas ao Ministério 
da Educação ou ao Ministério da Defesa”. 
RELATOR: Deputado CARLOS ABICALIL. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-08 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

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 menos uma série escolar, o estudo da História 
do Estado e do Município na parte diversificada do 
currículo escolar”. 
RELATORA: Deputada FÁTIMA BEZERRA. 

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 19-8-08 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária e do Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 436/07 – Da Sra. Elcione Barba-
lho – que “torna obrigatória a contratação de seguro 
contra o rompimento de barragens”. 
RELATOR: Deputado ANDRE VARGAS. 

PROJETO DE LEI Nº 2.460/07 – Do Sr. Adão Pretto 
– que “dispõe sobre destinação de bens imóveis rece-
bidos pela União em dação em pagamento”. 
RELATOR: Deputado TARCÍSIO ZIMMERMANN. 

B – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária (art. 54): 

PROJETO DE LEI Nº 2.153/03 – Do Sr. Coronel Alves 
– que “estabelece limites à exibição e comercialização 
de produtos e materiais eróticos e pornográficos, e dá 
outras providências”. (Apensados: PL 6440/2005 e PL 
862/2007) 
RELATOR: Deputado VIRGÍLIO GUIMARÃES. 

PROJETO DE LEI Nº 2.230/07 – Do Sr. Marcos Mon-
tes – que “dispõe sobre o pagamento de indenização 
no caso de abate de animais acometidos pela Anemia 
Infecciosa Eqüina (AIE)”. 
RELATOR: Deputado JORGE KHOURY. 

PROJETO DE LEI Nº 2.879/08 – Do Poder Executivo 
– que “dispõe sobre a criação da Universidade Federal 
do Oeste do Pará – UFOPA, por desmembramento da 
Universidade Federal do Pará – UFPA e da Universi-
dade Federal Rural da Amazônia – UFRA, e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.430/08 – Do Poder Executivo 
– (MSC 288/2008) – que “dispõe sobre a criação de 
cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessora-
mento Superiores – DAS e de Funções Gratificadas, 
destinados ao Ministério da Integração Nacional, à 
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste 
– SUDENE, à Superintendência do Desenvolvimento 
da Amazônia – SUDAM e ao Departamento Nacional 
de Infra-Estrutura de Transporte – DNIT”. 
RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO. 
Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 
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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 491/07 – Do Sr. Aelton Freitas – 
que “altera o inciso IV do art. 5º da Lei nº 7.827, de 27 
de setembro de 1989, incluindo, na região do semi-árido, 
os municípios do Estado de Minas Gerais inseridos na 
área de atuação da Agência de Desenvolvimento do 
Nordeste (ADENE)”. 
RELATOR: Deputado DEVANIR RIBEIRO. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 18-8-08 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária e do Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 119/07 – Do Sr. Alexandre Sil-
veira – que “cria o ICMS Turismo”. 
RELATOR: Deputado JOÃO LEÃO. 

B – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária (art. 54): 

PROJETO DE LEI Nº 3.350/08 – TRIBUNAL SUPE-
RIOR DO TRABALHO – que “dispõe sobre a criação de 
cargos de provimento efetivo e em comissão e funções 
comissionadas no Quadro de Pessoal da Secretaria 
do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado ANDRE VARGAS. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 15-8-08 

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 2.462/03 – Do Sr. Leonardo Mat-
tos – que “altera a Lei nº 10.098, de 19 de dezembro 
de 2000, que “Estabelece normas gerais e critérios 
básicos para a promoção da acessibilidade das pes-
soas portadoras de deficiência ou com mobilidade 
reduzida, e dá outras providências””. (Apensado: PL 
2840/2003) 
RELATOR: Deputado JOÃO DADO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.547/07 – Do Sr. Carlos Bezerra 
– que “dispõe sobre a responsabilidade por prejuízos 
decorrentes de “clonagem” de cartão de crédito”. 

RELATOR: Deputado JOÃO DADO. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-08 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária e do Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 526/07 – Do Senado Federal – 
Paulo Octávio – (PLS 89/2005) – que “altera o art. 60 
da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, e revoga o art. 
8º da Medida Provisória nº 2.170-36, de 23 de agosto 
de 2001, para regular os depósitos das disponibilida-
des financeiras da Seguridade Social”. (Apensado: PL 
5584/2005) 
RELATOR: Deputado PEPE VARGAS. 

PROJETO DE LEI Nº 808/07 – Do Sr. Nazareno Fon-
teles – que “institui a Política Nacional de Inclusão e 
Promoção dos Microempreendedores Urbanos”. 
RELATOR: Deputado VIGNATTI. 

PROJETO DE LEI Nº 1.375/07 – Do Sr. Otavio Leite 
e outros – que “classifica como atividade econômica 
exportadora, o setor de turismo receptivo”. 
RELATOR: Deputado JOÃO PAULO CUNHA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.089/07 – Do Sr. Severiano 
Alves – que “dispõe sobre a natureza das bolsas de 
estudo para pós-graduação, pesquisa e extensão e dá 
outras providências” 
RELATOR: Deputado PEDRO NOVAIS. 

PROJETO DE LEI Nº 2.201/07 – Dos Srs. Luiz Carlos 
Hauly e Antonio Carlos Mendes Thame – que “reduz as 
alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados, 
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição 
para o Financiamento da Seguridade Social dos pro-
dutos que específica”. 
RELATOR: Deputado ARMANDO MONTEIRO. 

PROJETO DE LEI Nº 2.377/07 – Do Sr. Professor 
Victorio Galli – que “altera a Lei nº 11.345, de 14 de 
setembro de 2006, de forma a incluir entre os requisi-
tos para a participação no concurso de prognósticos 
denominado “timemania’, a participação em campe-
onatos femininos e fixa regras para os concursos de 
prognóstico de objeto desportivo” 
RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO. 

PROJETO DE LEI Nº 2.654/07 – Da Sra. Maria do Ro-
sário – que “altera a Lei nº 10.150, de 21 de dezembro 
de 2000, que dispõe sobre a novação de dívidas e res-
ponsabilidades do Fundo de Compensações de Varia-
ções Salariais – FCVS – e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO. 
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PROJETO DE LEI Nº 2.997/08 – Do Sr. Arnaldo Jar-
dim – que “regulamenta o Imposto sobre Operações 
de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou 
Valores Mobiliários – IOF”. 
RELATOR: Deputado ZONTA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.543/08 – Do Sr. Eduardo Cunha 
– que “acresce dispositivo ao art. 12 da Lei nº 9.250, 
de 26 de dezembro de 1995, altera a legislação do 
imposto de renda das pessoas físicas e dá outras 
providências”. 
RELATORA: Deputada LUCIANA GENRO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.575/08 – Do Sr. Izalci – que 
“acrescenta parágrafos ao art. 4º da Lei nº 11.345, de 
14 de setembro de 2006, alterado pela Lei nº 11.505, 
de 18 de julho de 2007”. 
RELATOR: Deputado DEVANIR RIBEIRO. 

B – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária (art. 54): 

PROJETO DE LEI Nº 3.428/08 – Do Poder Executi-
vo – (AV 287/2008) – que “dispõe sobre a criação de 
cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessora-
mento Superiores – DAS, destinados ao Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome e à Fun-
dação Nacional do Índio – FUNAI”. 
RELATOR: Deputado VIGNATTI. 

 
COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE 

E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

AVISOS 

 
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 

DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 19-8-08 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 2.832/08 – Do Sr. Beto Faro – que 
“altera o art. 3º da Lei nº 9.393, de 19 de dezembro de 
1996 e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado VALDIR COLATTO. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 18-8-08 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 6.479/06 – Do Sr. Zequinha Ma-
rinho – que “”Altera os limites do Parque Nacional da 
Serra do Pardo”” 
RELATOR: Deputado WANDENKOLK GONÇALVES. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 15-8-08 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 2.223/07 – Do Sr. Sebastião Bala 
Rocha – que “altera o art. 50, § 2º, inciso II da Lei nº 
9.478, de 1997, que dispõe sobre a política energéti-
ca nacional, as atividades relativas ao monopólio do 
petróleo, institui o Conselho Nacional de Política Ener-
gética e a Agência Nacional do Petróleo e dá outras 
providências”. (Apensado: PL 3570/2008) 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS MENDES 
THAME. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-08 

 
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 3.626/08 – Do Sr. Felipe Bor-
nier – que “altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro 
de 1998, no que diz respeito à proteção aos animais 
silvestres apreendidos”. 
RELATOR: Deputado LEONARDO MONTEIRO. 

 
COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ 

(DIA 15/8/2008) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 6.834/06 – Do Sr. Betinho Rosa-
do – que “acrescenta parágrafo único ao art. 13 da Lei 
nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, estabelecendo 
que o fornecimento e a instalação dos equipamentos 
de medição associados à tarifação do serviço prestado 
correrão às expensas da concessionária”. 
RELATOR: Deputado ÁTILA LIRA. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 19-8-08 
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Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 2.860/08 – Do Sr. José Carlos 
Machado – que “estabelece política tarifária para o 
setor elétrico nacional visando incentivar a indústria 
têxtil e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ FERNANDO APARECIDO 
DE OLIVEIRA. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 18-8-08 

 
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 3.680/08 – Do Sr. Pedro Eugê-
nio – que “dispõe sobre o ordenamento do cultivo de 
cana-de-açúcar e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado PAULO ABI-ACKEL. 

 
COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES 

E DE DEFESA NACIONAL 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 20-8-08 

 
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 3.716/08 – Do Sr. Pompeo de 
Mattos – que “dispõe sobre o pagamento de pensão 
especial, mensal e vitalícia, aos ex-cabos e soldados 
do Exército Brasileiro, integrantes do 20º Contingente 
do 3º Batalhão do 2º Regimento de Infantaria, presen-
tes a chamada Guerra dos Seis Dias, no período de 
05 a 12 de junho de 1967”. 
RELATOR: Deputado VIEIRA DA CUNHA. 
DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 19-8-08 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 3.637/08 – Do Sr. Moreira Men-
des – que “altera a Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 
1980, para permitir a concessão de visto a estrangeiro 
portador de documento de viagem emitido por governo 
não reconhecido pelo Brasil”. 
RELATOR: Deputado AUGUSTO CARVALHO. 

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 
E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 

LOCAL: Plenário 4, Anexo II. 
HORÁRIO: 9h 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

A – Assuntos de alçada da Comissão: 
Apresentação do relatório sobre o acompanhamen-
to das investigações acerca do incidente ocorrido no 
Morro da Providência, no Rio de Janeiro, em junho 
do corrente.

B – Requerimentos: 
REQUERIMENTO Nº 116/08 Do Sr. Neucimar Fraga 
– que “Requer realização de uma audiência pública 
com autoridades e representantes de entidades das 
instituições e órgãos do sistema de justiça e de segu-
rança pública”. 
REQUERIMENTO Nº 117/08 Do Sr. João Campos – 
que solicito a realização por esta Comissão, de um 
Seminário sobre “A influência da pornografia nos ca-
sos de abuso e exploração sexual de crianças e ado-
lescentes”. 
REQUERIMENTO Nº 118/08 Do Sr. Raul Jungmann – 
que “Requer seja convidado o Sr. Olivério Medina, para, 
em audiência pública nesta Comissão, em conjunto 
com a Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional, prestar esclarecimentos sobre eventuais liga-
ções entre as Farc (Forças Armadas Revolucionárias 
da Colômbia) e autoridades brasileiras”. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

URGENTE 

PROJETO DE LEI Nº 370/07 – Do Sr. Luiz Couto – que 
“Dispõe sobre o crime de extermínio de seres humanos, 
e dá outras providências”. (Apensado: PL 3.550/08) 
RELATOR: Deputado EDMAR MOREIRA. 
PARECER: a proferir. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 20-8-08 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ 
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DES-
TA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 3.288/08 – Do Sr. Major Fábio – 
que “Altera a Lei nº 10.029, de 20 de outubro de 2000, 
que estabelece normas gerais para a prestação de 
serviço voluntário nas Polícias Militares e nos Corpos 
de Bombeiros Militares e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado LAERTE BESSA. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 18-8-08 
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Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 7.582/06 – Do Sr. José Otávio 
Germano – que “Institui a concessão de bolsas de es-
tudo em cursos de graduação e pós-graduação aos 
membros dos órgãos de segurança pública constantes 
do art. 144 da Constituição Federal”. 
RELATOR: Deputado WILLIAM WOO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.624/08 – Do Sr. Tadeu Fili-
ppelli – que “Altera o art. 6º da Lei nº 10.826, de 22 
de dezembro de 2003, que dispõe sobre registro, 
posse e comercialização de armas de fogo e muni-
ção, sobre o Sistema Nacional de Armas – Sinarm, 
define crimes e dá outras providências, para con-
ceder porte de arma aos integrantes dos quadros 
de pessoal de fiscalização dos departamentos de 
trânsito”. 
RELATORA: Deputada IRINY LOPES. 

PROJETO DE LEI Nº 3.672/08 – Do Sr. Pompeo de 
Mattos – que “Acrescenta § 2º-B ao art. 5º, da Lei nº 
10.826, de 22 de dezembro de 2003, estabelecendo 
isenções de procedimentos e taxas arma de fogo de 
cano longo de alma raiada, calibre igual ou inferior a 
.22, e de alma lisa”. 
RELATOR: Deputado HUGO LEAL. 

PROJETO DE LEI Nº 3.679/08 – Do Sr. Eliene Lima 
– que “Dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas 
de ônibus interestaduais e intermunicipais de implan-
tarem em seus veículos sistema de rastreamento via 
satélite ou similar”. 
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-08 

 
Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ 
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DES-
TA COMISSÃO 

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 LAERTE BESSA. 

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 19-8-08 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 3.555/04 – Do Sr. José Eduardo 
Cardozo – que “estabelece normas gerais em contra-
tos de seguro privado e revoga dispositivos do Código 
Civil, do Código Comercial Brasileiro e do Decreto-Lei 
nº 73 de 1966”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 15-8-08 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 826/07 – Do Sr. Fernando Coru-
ja – que “proíbe a industrialização e comercialização 
de produtos alimentícios em cuja composição conste 
gordura transaturada”. (Apensados: PL 1319/2007 e 
PL 1770/2007) 
RELATOR: Deputado DR. TALMIR. 

PROJETO DE LEI Nº 1.755/07 – Do Sr. Fábio Rama-
lho – que “dispõe sobre a proibição da venda de refri-
gerantes em escolas de educação básica”. 
RELATOR: Deputado RIBAMAR ALVES. 

PROJETO DE LEI Nº 2.808/08 – Do Sr. Silas Câma-
ra – que “obriga a veiculação de publicidade de saú-
de pública pelas empresas de transportes coletivos 
urbanos”. 
RELATOR: Deputado GUILHERME MENEZES. 

PROJETO DE LEI Nº 3.534/08 – Do Sr. Antonio Carlos 
Mendes Thame – que “altera a Lei nº 10.836, de 9 de 
janeiro de 2004, que cria o Programa Bolsa Família, 
para destinar o pagamento dos benefícios à mulher 
responsável pela unidade familiar”. 
RELATOR: Deputado LEANDRO SAMPAIO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.568/08 – Do Sr. Eduardo Cunha 
– que “assegura o livre acesso do portador de defici-
ência visual a locais públicos e privados de quaisquer 
natureza, bem como em qualquer meio de transporte, 
acompanhado de seu cão guia”. 
RELATOR: Deputado MÁRIO NEGROMONTE. 

PROJETO DE LEI Nº 3.572/08 – Do Sr. Rodrigo Rol-
lemberg – que “dispõe sobre normas gerais acerca da 
prestação de serviços funerários, administração de 
cemitérios e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado PASTOR PEDRO RIBEIRO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.595/08 – Do Sr. Luis Carlos 
Heinze – que “dispõe sobre as contribuições sociais 
devidas pelo importador de produtos agroindustriais, 
acrescentando § 8º ao art. 22-A da Lei nº 8.212, de 24 
de julho de 1991 (que lhe foi acrescentado pelo art. 1º 
da Lei nº 10.256, de 9 de julho de 2001)”. 
RELATOR: Deputado GUILHERME MENEZES. 
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PROJETO DE LEI Nº 3.598/08 – Do Sr. Davi Alcolumbre 
– que “acrescenta o inciso VII, ao Art. 81, do Estatuto 
da Criança e do Adolescente”. 
RELATORA: Deputada RITA CAMATA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.602/08 – Do Sr. Flávio Bezer-
ra – que “altera o § 4º do art. 22-A, acresce os arts. 
22-C e 25-B na Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, 
já incluídas as alterações realizadas em decorrência 
da Lei nº 10.256, de 09 de julho de 2001, com a fina-
lidade de estender à empresa de captura e indústria 
de pesca os benefícios concedidos à agroindústria 
no tocante ao valor da alíquota de contribuições pre-
videnciárias recolhidas pelo empregador em favor da 
Previdência Social”. 
RELATOR: Deputado RAIMUNDO GOMES DE MA-
TOS. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 1.106/07 – Do Sr. Alexandre Sil-
veira – que “altera o Estatuto da Criança e do Adoles-
cente, Lei nº 8.069 , de 13 de Julho de 1990”. 
RELATOR: Deputado GERALDO THADEU. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-08 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 856/07 – Do Sr. Neilton Mulim 
– que “estabelece a obrigatoriedade das farmácias e 
ervanárias a incluírem bula em seus medicamentos”. 
RELATOR: Deputado MARCELO CASTRO. 

COMISSÃO DE TRABALHO, DE 
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMEN-
TO DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ (DIA 

15/8/2008) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 3.765/08 – Do Sr. Jorge Bittar – 
que “altera a Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972, 
para assegurar a jornada de turnos ininterruptos de 
revezamento, estabelecida no inciso XIV do art. 7º da 
Constituição Federal, aos trabalhadores abrangidos por 
esta legislação especial, e garantir o âmbito de aplica-
ção dessa legislação a todos os que prestem serviços 

sob o regime de embarque e confinamento, como em-
pregados ou como trabalhadores terceirizados”. 
RELATOR: Deputado NELSON PELLEGRINO. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 1.110/03 – Do Senado Fede-
ral – Luiz Otavio – que “acrescenta parágrafo ao art. 
9º da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que 
dispõe sobre o regime de concessão e permissão da 
prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da 
Constituição Federal, e dá outras providências, para 
vedar a cobrança, por concessionário ou permissionário 
de serviços públicos, de tarifa relativa a serviço não-
prestado efetivamente”. (Apensados: PL 2515/2003, PL 
3807/2004, PL 4269/2004, PL 5521/2005, PL 6724/2006 
e PL 3366/2008) 
RELATOR: Deputado EDINHO BEZ. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 20-8-08 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 3.844/04 – Do Sr. Max Rosen-
mann – que “define o ato de enfermagem”. 
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN. 
DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 19-8-08 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 2.902/92 – Do Senado Fede-
ral – Fernando Henrique Cardoso – (PLS 17/1991) 
– que “regula o inciso XXVII do artigo 7º da Constitui-
ção Federal, que trata da proteção ao trabalhador em 
face da automação e determina outras providências” 
(Apensados: PL 34/1999, PL 325/1991 (Apensados: PL 
790/1991 e PL 2313/1991), PL 354/1991, PL 1366/1999, 
PL 2611/2000 e PL 3053/1997) 
RELATOR: Deputado VICENTINHO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.780/05 – Do Sr. Jaime Martins 
– que “autoriza o Poder Executivo a instituir a Univer-
sidade Federal de Divinópolis”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA. 

PROJETO DE LEI Nº 65/07 – Da Sra. Perpétua Almei-
da – que “dispõe sobre a suspensão dos serviços de 
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tratamento e de abastecimento d’ água, bem como, do 
fornecimento de energia elétrica para unidades resi-
denciais”. (Apensados: PL 246/2007, PL 1058/2007, 
PL 1875/2007, PL 2361/2007, PL 2749/2008 e PL 
2750/2008) 
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN. 

PROJETO DE LEI Nº 342/07 – Do Sr. Sérgio Barradas 
Carneiro – que “dispõe sobre a regulamentação da ati-
vidade de Ouvidor, nas empresas públicas ou privadas 
e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado NELSON MARQUEZELLI. 

PROJETO DE LEI Nº 1.249/07 – Do Sr. Jilmar Tatto – 
que “altera o art. 6º da Lei nº 8.706, de 14 de setem-
bro de 1993, para estabelecer nova composição dos 
Conselhos do Serviço Social do Transporte – SEST e 
do Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte 
– SENAT”. 
RELATOR: Deputado ARACELY DE PAULA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.374/07 – Do Sr. Clodovil Her-
nandes – que “acrescenta parágrafo ao art. 168 da Con-
solidação das Leis do Trabalho, para tornar obrigatório 
o exame de próstata para os trabalhadores do sexo 
masculino com idade a partir de quarenta anos”. 
RELATOR: Deputado MAURO NAZIF. 

PROJETO DE LEI Nº 2.467/07 – Do Sr. Silvinho Peccioli 
– que “dispõe sobre a extinção da enfiteuse especial 
em imóveis urbanos e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado TARCÍSIO ZIMMERMANN. 

PROJETO DE LEI Nº 2.922/08 – Da Sra. Rebecca Gar-
cia – que “institui selo nacional para as empresas que 
não cometam o crime de redução a condição análoga 
à de escravo”. 
RELATORA: Deputada ANDREIA ZITO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.408/08 – Do Sr. José Carlos 
Machado – que “altera o cálculo da contribuição dos 
Municípios para o Programa de Formação do Servidor 
Público – PASEP”. (Apensado: PL 3745/2008) 
RELATOR: Deputado TARCÍSIO ZIMMERMANN. 

PROJETO DE LEI Nº 3.427/08 – Do Sr. Daniel Almeida 
– que “acrescenta à CLT o art. 818-A, altera os arts. 195 
e 790-B e revoga os §§ 1º, 2º e 3º do art. 195 e os §§ 
4º e 6º do art. 852-A, para dispor sobre ônus da prova 
nas reclamações sobre insalubridade e periculosidade 
e estabelecer critérios para a remuneração do perito 
em caso de assistência judiciária gratuita”. 
RELATOR: Deputado NELSON PELLEGRINO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.444/08 – Do Sr. Silvinho Pec-
cioli – que “altera o inciso VIII, do art. 6º e o art. 8º-F, 
da Lei nº 11.530, de 24 de outubro de 2007, que ins-
titui o Programa Nacional de Segurança Pública com 

Cidadania – PRONASCI, e dá outras providências”. 
(Apensado: PL 3494/2008) 
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS. 

PROJETO DE LEI Nº 3.449/08 – Dos Srs. Rodrigo 
Rollemberg e Luiza Erundina – que “institui a Política 
Nacional de Tecnologia Social, cria o PROTECSOL 
– Programa de Tecnologia Social e dá outras provi-
dências”. 
RELATORA: Deputada MANUELA D’ÁVILA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.451/08 – Do Poder Executivo 
– que “acrescenta os §§ 5º, 6º e 7º ao art. 55 da Lei nº 
8.213, de 24 de julho de 1991”. 
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.454/08 – SUPERIOR TRIBU-
NAL MILITAR – que “dispõe sobre a criação de cargos 
efetivos, cargos em comissão e funções comissionadas 
nos Quadros de Pessoal da Justiça Militar da União”. 
RELATOR: Deputado CARLOS ALBERTO CANUTO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.504/08 – Do Sr. Zenaldo Cou-
tinho – que “dispõe sobre a Classificação Brasileira de 
Ocupações – CBO e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada THELMA DE OLIVEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.507/08 – Do Sr. Tarcísio Zim-
mermann – que “dispõe sobre a fixação de limites má-
ximos para os valores das anuidades, multas, taxas e 
emolumentos devidos às entidades de fiscalização do 
exercício de profissões regulamentadas e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado EUDES XAVIER. 

PROJETO DE LEI Nº 3.509/08 – Do Sr. Dr. Ubiali – que 
“autoriza o Poder Executivo a criar a Universidade Fe-
deral do Nordeste Paulista”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO SANTIAGO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.512/08 – Da Sra. Professora 
Raquel Teixeira – que “dispõe sobre a regulamentação 
do exercício da atividade de Psicopedagogia”. 
RELATORA: Deputada GORETE PEREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.540/08 – Do Senado Fede-
ral – Valdir Raupp – (PLS 409/2007) – que “autoriza 
o Poder Executivo a criar a Escola Técnica Federal de 
Ariquemes, no município de mesmo nome, no Estado 
de Rondônia”. 
RELATOR: Deputado MAURO NAZIF. 

PROJETO DE LEI Nº 3.596/08 – Do Sr. Osmar Ser-
raglio – que “autoriza a União a doar ao Município de 
Umuarama, no Estado do Paraná, o imóvel que es-
pecifica”. 
RELATOR: Deputado EDINHO BEZ. 
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PROJETO DE LEI Nº 3.621/08 – Do Sr. Carlos Souza 
– que “autoriza o Poder Executivo a criar a Universi-
dade da Biodiversidade da Amazônia”. 
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN. 

PROJETO DE LEI Nº 3.640/08 – Do Senado Federal – 
Sérgio Zambiasi – (PLS 207/2007) – que “altera o art. 
73 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, para 
permitir que a União possa celebrar convênios com os 
Estados e o Distrito Federal visando à prevenção e re-
pressão do tráfico ilícito e do uso indevido de drogas, 
e com os Municípios com o objetivo de prevenir o seu 
uso indevido, e possibilitar a atenção e reinserção so-
cial de usuários e dependentes de drogas”. 
RELATOR: Deputado NELSON MARQUEZELLI. 

PROJETO DE LEI Nº 3.684/08 – Do Sr. Jovair Arantes 
– que “autoriza o Poder Executivo a instituir a Univer-
sidade Federal do Sudoeste de Goiás”. 
RELATOR: Deputado CARLOS ALBERTO LERÉIA. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 18-8-08 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 2.711/07 – Do Sr. João Magalhães 
– que “altera Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, 
que regula o Programa do Seguro-Desemprego, o Abo-
no Salarial, institui o Fundo de Amparo ao Trabalhador 
(FAT), e dá outras providências, para dispor sobre as 
formas de pagamento do abono e dos rendimentos do 
PIS/PASEP”. (Apensado: PL 2983/2008) 
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-08 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 3.643/08 – Do Poder Executivo 
– que “cria cargos de Analista, Inspetor e Agente Exe-
cutivo no quadro de pessoal da Comissão de Valores 
Mobiliários”. 
RELATOR: Deputado NELSON MARQUEZELLI. 

PROJETO DE LEI Nº 3.675/08 – Do Poder Executivo – 
que “dispõe sobre a criação de Funções Comissionadas 
do DNPM – FCDNPM, no Departamento Nacional de 
Produção Mineral – DNPM, de Cargos em Comissão 
do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS 
e Funções Gratificadas – FG, destinados ao DNPM, 
e altera Lei nº 11.526, de 4 de outubro de 2007, para 
dispor sobre a remuneração das FCDNPM”. 
RELATOR: Deputado MILTON MONTI. 

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 15-8-08 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 3.620/08 – Do Poder Executivo 
– que “dá nova redação ao inciso XI do art. 29 da Lei 
nº 10.683, de 28 de maio de 2003, que dispõe sobre 
a organização da Presidência da República e dos Mi-
nistérios, para alterar a estrutura básica do Ministério 
do Esporte”. 
RELATOR: Deputado DELEY. 

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 19-8-08 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 4.691/04 – Do Sr. Edson Duarte 
– que “estabelece que os veículos oficiais devem ter 
exposto telefone e email para recebimento de denún-
cias quando de sua utilização de forma indevida”. 
RELATOR: Deputado VANDERLEI MACRIS. 

PROJETO DE LEI Nº 6.305/05 – Do Sr. Clóvis Fecury 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade da realização 
de audiências públicas, nos casos de abertura ou fe-
chamento de estradas pavimentadas ou em leito na-
tural”. 
RELATOR: Deputado LAEL VARELLA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.288/07 – Do Sr. Beto Faro – 
que “dispõe sobre a proibição da implantação e fun-
cionamento no Brasil de porto pesqueiro internacional 
e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado GIOVANNI QUEIROZ. 

PROJETO DE LEI Nº 3.292/08 – Do Sr. Celso Rus-
somanno – que “cria o Cadastro Nacional de Veículos 
Roubados”. 
RELATOR: Deputado ALEXANDRE SILVEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.497/08 – Do Sr. Andre Vargas 
– que “dá nova denominação ao Aeroporto de Lon-
drina / PR”. 
RELATOR: Deputado BETO ALBUQUERQUE. 
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PROJETO DE LEI Nº 3.528/08 – Do Sr. Vital do Rêgo 
Filho – que “acrescenta inciso e parágrafo ao art. 263 
do Código de Trânsito Brasileiro, instituído pela Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997”. 
RELATOR: Deputado CHICO DA PRINCESA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.533/08 – Do Sr. José Paulo 
Tóffano – que “acrescenta dispositivo à Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
Trânsito Brasileiro, determinando que sejam identifica-
dos os veículos responsáveis pela emissão de gases 
que aumentam o efeito estufa”. 
RELATOR: Deputado CIRO PEDROSA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.539/08 – Do Senado Federal 
– Cristovam Buarque – (PLS 399/2007) – que “denomi-
na “Rodovia Honestino Monteiro Guimarães” o trecho 
da rodovia BR-060, que atravessa o Distrito Federal”. 
(Apensado: PL 3606/2008) 
RELATOR: Deputado TADEU FILIPPELLI. 

PROJETO DE LEI Nº 3.551/08 – Do Sr. Armando Abílio 
– que “denomina “Viaduto Engenheiro Ernesto de Sou-
za Diniz” a obra-de-arte especial localizada na BR-230, 
Município de João Pessoa, Estado da Paraíba”. 
RELATOR: Deputado WELLINGTON ROBERTO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.557/08 – Do Sr. Cláudio Diaz 
– 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 ELISEU PADILHA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.594/08 – Do Sr. Luis Carlos 
Heinze – que “denomina Rodovia General Adalberto 
Pereira dos Santos o trecho da rodovia BR-158, entre 
as cidades de Santa Maria e Rosário do Sul, no Esta-
do do Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado BETO ALBUQUERQUE. 

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 Código de 
Trânsito Brasileiro””. 
RELATOR: Deputado DEVANIR RIBEIRO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.635/08 – Do Sr. Carlos Bezerra 
– que “altera a redação do art. 102 da lei nº 9.503, de 
23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trân-
sito Brasileiro, para dispor sobre a proteção de cargas 
de grãos transportadas em caminhões, e acrescenta 
art. 248-A à mesma lei, para caracterizar a infração por 
desobediência ao disposto no referido art. 102”. 
RELATOR: Deputado DAVI ALVES SILVA JÚNIOR. 

PROJETO DE LEI Nº 3.660/08 – Do Sr. Moreira Men-
des – que “denomina “Rodovia Chiquilito Erse” o tre-

cho da BR-364 entre a cidade de Candeias do Jamari 
até o Campus da Universidade Federal de Rondônia, 
em Porto Velho”. 
RELATORA: Deputada MARINHA RAUPP. 

PROJETO DE LEI Nº 3.702/08 – Do Sr. Luiz Bitten-
court – que “denomina “Viaduto José Mendonça de 
Lima” o viaduto da BR-153, km 501,2, no Município 
de Goiânia – GO”. 
RELATOR: Deputado PEDRO CHAVES. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 18-8-08 

 
Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 3.190/08 – Do Sr. Max Rosen-
mann – 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 determinar o perdimento 
e a doação dos veículos não reclamados no prazo de 
quatro meses”. (Apensado: PL 3346/2008) 
RELATOR: Deputado SANDES JÚNIOR. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-08 

 
Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 2.788/08 – Do Sr. Ratinho Ju-
nior – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para 
dispor sobre o controle de qualidade dos instrutores e 
examinadores dos candidatos à obtenção da Carteira 
Nacional de Habilitação”. 
RELATORA: Deputada RITA CAMATA. 

II – COMISSÕES TEMPORÁRIAS 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 
PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 6.264, DE 2005, 
DO SENADO FEDERAL, QUE “INSTITUI O ESTATU-
TO DA IGUALDADE RACIAL”. 

AVISO 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 18-8-08 
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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 6.264/05 – Do Senado Federal – 
Paulo Paim – (PLS 213/2003) – que “institui o Estatuto 
da Igualdade Racial”. 
RELATOR: Deputado ANTÔNIO ROBERTO. 

 
III – COMISSÕES MISTAS 

 
COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS 

PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO

 
REUNIÃO ORDINÁRIA

 
AVISOS

 
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 

DE EMENDAS (8 DIAS) 

Decurso: 8º Dia
Último Dia: 14/8/2008

PROJETO DE LEI Nº 26/2008-CN, que “Abre ao 
Orçamento Fiscal da União, em favor do Minis-
tério da Defesa, crédito especial no valor de R$ 
153.000.000,00 para o fim que especifica, e dá ou-
tras providências.”

PROJETO DE LEI Nº 27/2008-CN, que “Abre ao Or-
çamento Fiscal da União, em favor de Transferên-
cias a Estados, Distrito Federal e Municípios, crédito 
suplementar no valor de R$ 1.300.000.000,00, para 
reforço de dotação constante da Lei Orçamentária 
vigente.”

PROJETO DE LEI Nº 28/2008-CN, que “Abre ao Or-
çamento da Seguridade Social da União, em favor 
dos Ministérios da Previdência Social, do Trabalho 
e Emprego e do Desenvolvimento Social e Combate 
à Fome, crédito suplementar no valor global de R$ 
2.851.796.868,00 (dois bilhões, oitocentos e cinqüenta 
e um milhões, setecentos e noventa e seis mil, oitocen-
tos e sessenta e oito reais), para reforço de dotações 
constantes da Lei Orçamentária vigente.”
Decurso: 4º Dia
Último Dia: 18/8/2008

PROJETO DE LEI Nº 29/2008-CN, que “Abre ao Or-
çamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios de 
Minas e Energia, dos Transportes e das Comunicações, 

crédito suplementar no valor global de R$ 9.675.102,00 
(nove milhões, seiscentose setenta e cinco mil, cento 
e dois reais), para reforço de dotações constantes da 
Lei Orçamentária vigente.”

PROJETO DE LEI Nº 30/2008-CN, que “Abre aos Or-
çamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, 
em favor dos Ministérios do Trabalho e Emprego e do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, crédito 
suplementar no valor global de R$ 2.557.000,00 (dois 
milhões, quinhentos e cinqüenta e sete mil reais), para 
reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária 
vigente.”

 
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 

DE EMENDAS (15 DIAS) 

Decurso: 1º Dia
Último Dia: 28/8/2008

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO, referente 
ao Aviso nº 11/2005-CN, (Contas do TCU relativas ao 
exercício de 2004).
RELATOR: Senador GIM ARGELLO

 
IV – COORDENAÇÃO DE COMISSÕES 

PERMANENTES 

 
ENCAMINHAMENTO DE MATÉRIA 

ÀS COMISSÕES 

EM 13/8/2008: 

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidada-
nia: 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 504/2008 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 540/2008 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 543/2008 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 545/2008 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 552/2008 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 582/2008 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 583/2008 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 591/2008 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 603/2008 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 606/2008 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 609/2008 

Comissão de Finanças e Tributação: 

PROJETO DE LEI Nº 2.679/2007 

(Encerra-se a sessão às 20 horas e 15 
minutos.)
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PARECERES

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 138-C, DE 2003

REDAÇÃO PARA O SEGUNDO TURNO 
DE DISCUSSÃO DA PROPOSTA DE EMENDA 

À CONSTITUIÇÃO 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-

tituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao 
texto constitucional:

Art. 1º 0 Capítulo VII do Título VIII da Consti-
tuição Federal passa a denominar-se “Da Família, da 
Criança, do Adolescente, do Jovem e do Idoso”.

Art. 2º 0 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 
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colocá-los a salvo de toda negligência, discri-
minação, exploração, violência, crueldade e 
opressão.

§ 1º 0 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 especificas 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 à 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;

IX – implementação de políticas públicas 
específicas destinadas a garantir a formação 
profissional, o acesso ao primeiro emprego e 
à 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.

PROJETO DE LEI Nº 6.553-B, DE 2006 
(Do Sr. Alberto Fraga)

Dispõe sobre a assistência ao pequeno 
produtor rural; tendo pareceres: da Comis-
são de Agricultura, Pecuária, Abastecimento 
e Desenvolvimento Rural, pela aprovação 
(relator: DEP. JOÃO OLIVEIRA); e da Co-
missão de Finanças e Tributação, pela in-

compatibilidade e inadequação financeira e 
orçamentária (relator: DEP. JOÃO DADO).

Despacho: Às Comissões de Agricultura, 
Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento 
Rural; Finanças e Tributação (Art. 54 RICD) 
e Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 
54 RICD).

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

Publicação do Parecer da Comissão de Finanças 
e Tributação

I – Relatório

A presente proposição, de autoria do Deputado 
ALBERTO FRAGA, tem por objetivo determinar que o 
Estado preste assistência ao produtor rural que praticar 
agricultura familiar ou de subsistência, na forma de sub-
sídios relacionados à utilização de adubos, sementes, 
máquinas, equipamentos e assistência técnica.

O projeto foi distribuído às Comissões de Agri-
cultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento 
Rural (CAPADR), de Finanças e Tributação (CFT) e de 
Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC).

Na CAPADR, o Projeto de Lei foi aprovado, nos 
termos do parecer do Relator, Deputado JOÃO OLIVEI-
RA, contra os votos dos Deputados Neri Geller, Claudio 
Diaz, Duarte Nogueira e Moreira Mendes, tendo este 
último apresentado voto em separado.

Conforme “Termo de Recebimento de Emen-
das”, de 14 de agosto de 2007, não houve, no prazo 
regimental, apresentação de emendas à Secretaria 
desta Comissão.

É o Relatório.

II – Voto do Relator

Cabe, a esta Comissão, apreciar esta proposta 
quanto à sua compatibilidade ou adequação com o 
plano plurianual, com a lei de diretrizes orçamentárias, 
com o orçamento anual, e outras normas pertinentes à 
receita e à despesa publicas, nos termos do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados (RICD) e da Norma 
Interna da Comissão de Finanças e Tributação. 

Verifica-se, em primeiro lugar, que os subsídios 
mencionados no art. 2º do Projeto de Lei em análise, 
são, na verdade, benefícios de natureza financeira e, 
como tal, exigem seja observado o disposto no §1º 
do art. 98 da Lei nº 11.514, de 2007 (Lei de Diretrizes 
Orçamentárias para 2008 – LDO 2008):

Art. 98. O projeto de lei ou medida provisória que con-
ceda ou amplie incentivo ou benefício de natureza tributária 
só será aprovado ou editada se atendidas as exigências 
do art. 14 da Lei Complementar nº 101, de 2000.
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§ 1º Aplicam-se à lei ou medida provisó-
ria que conceda ou amplie incentivo ou bene-
fício de natureza financeira, creditícia ou pa-
trimonial as mesmas exigências referidas no 
caput deste artigo, podendo a compensação, 
alternativamente, dar-se mediante o cancela-
mento, pelo mesmo período, de despesas em 
valor equivalente. 

Ressalte-se que, entre as condições listadas no 
art. 14 da Lei Complementar nº 101, de 2000 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal – LRF), incluem-se a estima-
tiva do impacto orçamentário-financeiro e respectivas 
medidas de compensação, as quais, observa-se, não 
acompanham o referido Projeto de Lei.

Em segundo lugar, lembramos que a despesa 
com subsídio é, caracteristicamente, despesa corren-
te de caráter continuado. Neste caso, o § 1º do art. 
17 da LRF, dispõe que o ato que criar ou aumentar 
tal despesa deve ser instruído com a estimativa dos 
custos e a origem dos recursos para sua compensa-
ção, in litteris:

“Art. 17. Considera-se obrigatória de ca-
ráter continuado a despesa corrente derivada 
de lei, medida provisória ou ato administrativo 
normativo que fixem para o ente a obrigação 
legal de sua execução por um período supe-
rior a dois exercícios.

§ 1º Os atos que criarem ou aumenta-
rem 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.”

Finalmente, lembramos que a LDO 2008 ainda 
enfatiza, em seu art. 126, a necessidade de o projeto 
de lei, que for aprovado no presente exercício, estar 
acompanhado da estimativa dos efeitos decorrentes 
do aumento da despesa da União no período de 2008 
a 2010. In litteris:

Art. 126. Os projetos de lei e medidas provisórias 
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 respectiva e correspondente compensação. 

Dessa forma, como não encontramos cumpridos 
os requisitos legais acima referidos, votamos pela in-
compatibilidade e inadequação orçamentária e finan-
ceira do Projeto de Lei nº 6.553, de 2006.

Sala da Comissão, 24 de junho de 2008. – De-
putado João Dado, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em reunião 
ordinária realizada hoje, concluiu, unanimemente, pela 
incompatibilidade e inadequação financeira e orçamen-
tária do Projeto de Lei nº 6.553-A/06, nos termos do 
parecer do relator, Deputado João Dado.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Pedro Eugênio, Presidente; Félix Mendonça e An-

tonio Palocci,Vice-Presidentes; Alfredo Kaefer, Arman-
do Monteiro, Arnaldo Madeira, Carlito Merss, Colbert 
Martins, Eduardo Amorim, Fernando Coruja, Guilherme 
Campos, Júlio Cesar, Luiz Carlos Hauly, Manoel Junior, 
Max Rosenmann, Mussa Demes, Pedro Novais, Pepe 
Vargas, Rodrigo Rocha Loures, Silvio Costa, Vignatti, 
Virgílio Guimarães, Duarte Nogueira, João Bittar, João 
Oliveira, Jorge Khoury, Marcelo Almeida, Maurício 
Quintella Lessa, Nelson Marquezelli e Zonta.

Sala da Comissão, 6 de agosto de 2008. – De-
putado Pedro Eugênio Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 6.970-B, DE 2006 
(Do Sr. Maurício Quintella Lessa)

Dispõe sobre a isenção de pagamento 
de pedágio para os veículos automotores 
de propriedade particular dos Oficiais de 
Justiça em diligência; tendo pareceres: da 
Comissão de Viação e Transportes, pela 
aprovação deste e do de nº 7.385/06, apensa-
do, com substitutivo (relator: DEP. CARLOS 
ZARATTINI); e da Comissão de Finanças e 
Tributação, pela incompatibilidade e inade-
quação financeira e orçamentária deste, do 
de nº 7.385/06, apensado, e do substitutivo 
da Comissão de Viação e Transportes (rela-
tor: DEP. ARMANDO MONTEIRO).

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 Finanças 
e Tributação

I – Relatório

O projeto de lei em epígrafe e seu apensado con-
cedem isenção de pagamento de pedágio em rodovia 
federal aos oficiais de justiça que, em serviço, estejam 
conduzindo o próprio veículo.

A Comissão de Viação e Transporte em seu exame 
de mérito optou pela aprovação de Substitutivo alte-
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rando radicalmente o meio proposto pelas proposições 
para atingimento dos fins nelas propostos, facilitar o 
deslocamento dos oficiais de justiça em diligência. 

Ao invés de gerar renúncia de receita pela isenção 
de pedágio, propõe criar despesa obrigatória continu-
ada com a criação de indenização para ressarcimento 
do pedágio pago no exercício da função.

O PL sujeita-se à apreciação conclusiva das 
comissões, tendo sido igualmente distribuído a esta 
Comissão e à Comissão de Constituição e Justiça e 
de Cidadania.

No prazo regimental não foram apresentadas 
emendas ao PL.

II – Voto do Relator

De acordo com o art. 32, X, “h”, conjugado com 
art. 53, II, ambos do Regimento Interno desta Casa e 
conforme a Norma Interna desta Comissão aprovada 
em 29 de maio de 1996, que “Estabelece procedimen-
tos para o exame de compatibilidade ou adequação 
orçamentária e financeira”, cabe a esta Comissão, pre-
liminarmente ao mérito, realizar o exame de adequação 
orçamentária e financeira e compatibilidades com as 
leis do plano plurianual, de diretrizes orçamentárias e 
orçamentária anual e normas pertinentes a eles e à 
receita e despesa públicas.

O PL e seu apensado incorrem em renúncia de 
receitas, isenção de pedágio, que corresponde a tra-
tamento diferenciado, incidindo o fixado no art. 14 da 
Lei de Responsabilidade Fiscal. Observe-se que não 
foi demonstrada a neutralidade fiscal exigida pelo art. 
14, I, da LRF, tampouco a estimativa do impacto orça-
mentário e financeiro da proposição e sua respectiva 
compensação.

As exigências contidas na LRF são aprimoradas 
por dispositivos das leis de diretrizes orçamentárias, 
a exemplo do art. 126 da LDO/2008 LDO/2008 (Lei nº 
11.514, de 13.08.2007):

Art. 126. Os projetos de lei e medidas provisórias 
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 respectiva e correspondente compensação.

Outra exigência determinada pelo art. 98, § 2º, 
da LDO/2008 de periodicidade qüinqüenal não foi ob-
servada nas proposições em apreço:

Art. 98. O projeto de lei ou medida provisória que 
conceda ou amplie incentivo ou benefício de nature-
za tributária só será aprovado ou editada se atendi-
das as exigências do art. 14 da Lei Complementar no 
101, de 2000.

(...)
§ 2º Os projetos de lei aprovados ou medi-

das provisórias editadas no exercício de 2008, 
que concedam renúncia de receitas da União 
ou vinculem receitas a despesas, órgãos ou 
fundos, deverão conter termo final de vigência 
de no máximo cinco anos.(grifamos)

O Substitutivo apresentado pela Comissão de Via-
ção e Transportes, ao criar nova parcela remuneratória 
para os servidores da Justiça Federal, ainda que de 
natureza indenizatória pela modificação do art. 43 da 
Lei 5.010/66, Lei de Organização da Justiça Federal, 
afronta vedação constitucional/financeira. A alteração 
legislativa pretendida vê-se obstaculizada pelo art. 63 
da Constituição c/c o art. 96, que reza:

Art. 63. Não será admitido aumento da despesa 
prevista:

I – nos projetos de iniciativa exclusiva do 
Presidente da República, ressalvado o disposto 
no art. 166, § 3º e § 4º;

II – nos projetos sobre organização dos 
serviços administrativos da Câmara dos De-
putados, do Senado Federal, dos Tribunais 
Federais e do Ministério Público.

Art. 96. Compete privativamente:
I – aos tribunais:
(...)
b) organizar suas secretarias e serviços 

auxiliares e os dos juízos que lhes forem vin-
culados, velando pelo exercício da atividade 
correicional respectiva;

Indubitavelmente que o Substitutivo, ao gerar des-
pesas para a União, incorre no art. 126 da LDO/2008, 
que determina: 

Art. 126. Os projetos de lei e medidas provisórias 
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 respectiva e correspondente compensação.

Ademais, deve a proposição que crie obrigação 
continuada, caso em apreço, observar a disposição do 
art. 127 da LDO/2008:

Art. 127. As propostas de atos que resultem em 
criação ou aumento de despesa obrigatória de caráter 
continuado, entendida aquela que constitui ou venha 
a se constituir em obrigação constitucional ou legal da 
União, além de atender ao disposto no art. 17 da Lei 
Complementar no 101, de 2000, deverão, previamente 
à sua edição, ser encaminhadas aos órgãos a seguir 
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para que se manifestem sobre a compatibilidade e 
adequação orçamentária e financeira:

I – no âmbito do Poder Executivo, aos 
Ministérios do Planejamento, Orçamento e 
Gestão e da Fazenda, que se manifestarão 
conjuntamente;

II – no âmbito dos demais Poderes, aos 
órgãos competentes, inclusive os referidos no 
§ 1º do art. 15.

Nos termos do art. 10 da Norma Interna desta 
Comissão, aprovada em 29 de maio de 1996, nos casos 
em que couber também à Comissão o exame do mérito 
da proposição, e for constatada a sua incompatibilida-
de ou inadequação, o mérito não será examinado pelo 
Relator, que registrará o fato em seu voto.

Diante do exposto, somos pela inadequação e 
incompatibilidade orçamentária e financeira do PL 
nº 6.970, de 2006, de seu Substitutivo aprovado pela 
Comissão de Viação e Transporte e de seu apensado 
PL nº 7.385, de 2006.

Sala da Comissão, 19 de junho de 2008. – De-
putado Armando Monteiro, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em reu-
nião ordinária realizada hoje, concluiu, unanimemente, 
pela incompatibilidade e inadequação financeira e or-
çamentária do Projeto de Lei nº 6.970-A/06, do PL nº 
7.385/06, apensado, e do Substitutivo da Comissão de 
Viação e Transporte, nos termos do parecer do relator, 
Deputado Armando Monteiro.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Pedro Eugênio, Presidente; Félix Mendonça e An-

tonio Palocci, Vice-Presidentes; Alfredo Kaefer, Arman-
do Monteiro, Arnaldo Madeira, Carlito Merss, Colbert 
Martins, Eduardo Amorim, Fernando Coruja, Guilherme 
Campos, Júlio Cesar, Luiz Carlos Hauly, Manoel Junior, 
Max Rosenmann, Mussa Demes, Pedro Novais, Pepe 
Vargas, Rodrigo Rocha Loures, Silvio Costa, Vignatti, 
Virgílio Guimarães, Duarte Nogueira, João Bittar, João 
Oliveira, Jorge Khoury, Marcelo Almeida, Maurício 
Quintella Lessa, Nelson Marquezelli e Zonta.

Sala da Comissão, 6 de agosto de 2008. – De-
putado Pedro Eugênio, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 2.135-A, DE 2007 
(Da Sra. Andreia Zito)

Cria no calendário oficial do Brasil o 
Dia do Seresteiro; tendo parecer da Comis-
são de Educação e Cultura, pela aprovação 
(relator: DEP. ELISMAR PRADO).

Despacho: Às Comissões de Educação 
e Cultura e Constituição e Justiça e de Cida-
dania (Art. 54 RICD).

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

Publicação do Parecer da Comissão de Educação 
e Cultura

I – Relatório

O projeto em tela, de autoria da Deputada An-
dreia Zito, cria no calendário oficial do Brasil o Dia do 
Seresteiro, a ser comemorado anualmente, no dia 23 
de maio.

A autora destaca que a proposição destina-se a 
homenagear a maior expressão desse gênero musical 
no País, o cantor Sílvio Caldas, daí a escolha do dia 
23 de maio, data do seu nascimento.

Nesta Comissão de Educação e Cultura, foi aber-
to o prazo regimental de cinco sessões para a apre-
sentação de emendas, no período de 25/10/2007 a 
06/11/2007. Encerrado o prazo, não foram apresen-
tadas emendas.

É o Relatório.

II – Voto do Relator

No passado, grupos de músicos, saindo das 
festas, detinham-se às janelas de suas pretendidas, 
para tocar e cantar madrugada a dentro, constituindo 
um costume boêmio que nós herdamos, como tantos 
outros, da Península Ibérica. 

Seresta, serenata, modinha são expressões mu-
sicais brasileiras. Há quem as aproxime por definição, 
há Luís da Câmara Cascudo que as individualiza ao 
afirmar que a diferença entre serenata e seresta é que 
a primeira acontece ao ar livre, um verdadeiro culto ao 
amor, e a segunda é feita em ambientes fechados.

Com pequenas variações, de região para região, 
o certo é que a seresta jamais representou uma ativi-
dade isolada no contexto musical do País. Ao contrário, 
relaciona-se intimamente com muitas outras manifes-
tações musicais. O estilo escolhido para uma atividade 
de seresta pode ficar a critério ou ao gosto dos apre-
ciadores, mas predomina a linha melódica romântica, 
suave e envolvente. Na seresta, podem se entrecruzar 
vários ritmos que, com arranjos devidamente adapta-
dos, prestam-se perfeitamente a uma serenata, tais 
como o lundu, o samba, o choro e o bolero.

O seresteiro está presente em todos os recantos 
do País, é homenageado em Goiás, com uma lei es-
tadual; no Rio de Janeiro, com uma lei municipal; em 
Conservatória, interior do Estado do Rio de Janeiro, 
como a cidade das serestas e dos seresteiros; e o per-
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nambucano Silveira Carvalho em versos cantou quem 
ama para dar provas deve três cousas cumprir: tocar 
violão, fazer trovas, havendo luar não dormir.

O cantor Sílvio Caldas foi o maior responsável 
pela consolidação da seresta na música popular bra-
sileira, tendo contribuído para o gênero também como 
compositor. Por isso, ele se tornou “O Seresteiro do 
Brasil”, epíteto ao qual se manteve fiel durante toda a 
sua longa carreira.

Silvio Caldas foi um carioca do bairro de São 
Cristovão, nascido no dia 23 de maio de 1908, dono 
de timbre inconfundível, e de um repertório com 216 
canções gravadas. A partir de 1934, em parceria com 
Orestes Barbosa, demonstrou seu talento para a se-
resta, gênero que o promoveu por todo o Brasil. Dentre 
seus sucessos estão “Chão de Estrelas”, “Meu Limão 
Meu Limoeiro”, “Pastorinhas” e “Minha Palhoça”.

Celebrar o dia do seresteiro, porém, é definir uma 
data para também render homenagens a muitos outros 
intérpretes da música popular brasileira, como Chico 
Alves, Carlos Galhardo e Orlando Silva. 

A homenagem é justa e oportuna, visto que este 
é o ano do centenário de nascimento de Silvio Caldas. 
Votamos, portanto, pela aprovação do PL nº 2.135, 
de 2007. 

Sala da Comissão, 9 de julho de 2008. – Depu-
tado Elismar Prado, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Educação e Cultura, em reunião 
ordinária realizada hoje, concluiu unanimemente pela 
aprovação do Projeto de Lei nº 2.135/07, nos termos 
do parecer do relator, Deputado Elismar Prado.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
João Matos,Presidente; Rogério Marinho, Osvaldo 

Reis e Alex Canziani,Vice-Presidentes; Alice Portugal, 
Angelo Vanhoni, Antônio Carlos Biffi, Átila Lira, Carlos 
Abicalil, Frank Aguiar, Gastão Vieira, Iran Barbosa, Ivan 
Valente, Lelo Coimbra, Lobbe Neto, Maria do Rosário, 
Nilmar Ruiz, Pinto Itamaraty, Professor Setimo, Raul 
Henry, Reginaldo Lopes, Severiano Alves, Waldir Ma-
ranhão, Angela Portela, Antonio Bulhões, Dr. Talmir, 
Freire Júnior, Jorginho Maluly, Mauro Benevides, Pau-
lo Magalhães, Raimundo Gomes de Matos e Rodrigo 
Rocha Loures. 

Sala da Comissão, 6 de agosto de 2008. – De-
putado João Matos, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 2.207-A, DE 2007 
(Da Sra. Nilmar Ruiz)

Institui o Dia do Quadrilheiro, a ser co-
memorado anualmente no dia 27 de junho; 
tendo parecer da Comissão de Educação e 

Cultura, pela aprovação, com substitutivo 
(relator: DEP. NEILTON MULIM).

Despacho: Às Comissões de Educação 
e Cultura e Constituição e Justiça e de Cida-
dania (Art. 54 RICD).

Apreciação: Proposição Sujeita à Aprecia-
ção Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.

Publicação do Parecer da Comissão de Educação 
e Cultura

I – Relatório

O projeto de lei em exame Institui o Dia do qua-
drilheiro, a ser comemorado anualmente no dia 27 de 
junho. O nobre Autor justifica sua proposta argumen-
tando que a quadrilha, dança folclórica brasileira, de 
origem européia, tem significativa participação popular, 
especialmente de jovens que treinam durante todo o 
ano para as tradicionais festas juninas.

Acrescenta que hoje, em todas as cidades brasi-
leiras, com destaque nas cidades do norte e nordeste, 
existem vários grupos de quadrilhas com mais de cin-
qüenta componentes cada chamados de quadrilheiros. 
As festas duram vários dias, e há grande movimentação 
de público, com músicas e danças alusivas aos persona-
gens e fatos da cultura local, regional e nacional, atraindo 
turistas e oportunidades de geração de renda.

Assevera que ao estimularmos as manifestações 
culturais do nosso povo estamos não só reconhecendo 
os cantares e falares da nossa gente como estamos re-
gistrando a nossa memória nacional, fortalecendo o ar-
tesanato, o turismo e criando novas oportunidades. 

Finaliza afirmando que ao dedicarmos um dia ao 
quadrilheiro, justamente, no mês de junho, estamos 
oficialmente incorporando essa tradição das manifesta-
ções culturais brasileiras e homenageando a todos que 
fazem com que se preserve esse legado nacional.

A proposição foi despachada ás Comissões de 
Educação e Cultura e Constituição e Justiça e de Cida-
dania (Art. 54 RICD) – Art. 24, II Proposição Sujeita à 
Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II, ca-
bendo a esta Comissão analisar o mérito da matéria.

Durante o prazo regimental não foram apresen-
tadas emendas.

Este é o relatório.

II – Voto do Relator

Uma quadrilha junina não é simplesmente um 
grupo de pessoas que se juntam no mês de junho 
para dançar e comemorar a festa de São João. Esse 
evento reúne participação, socialização, movimento 
comunitário, organização, acesso à produção cultural, 
produção de subjetividade, lazer, cidadania, prevenção, 
educação, identidade, expressão, resistência cultural, 
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tradição, intensidade e arte, verdadeiros elementos 
que compõe uma quadrilha junina.

As quadrilhas juninas representam um movimento 
intenso de organização, equiparável (guardados as de-
vidas proporções) ao carnaval para as comunidades do 
Rio de Janeiro e a Festa do Boi para as comunidades de 
Parintins. Elas garantem a participação ativa dos membros 
da comunidade numa prática que movimentam crianças, 
jovens e adultos, ou seja, todas as famílias durante todo 
o ano, na organização, ensaios e eventos.

Para se ter uma idéia, somente no Norte e Nor-
deste do País, o público estimado é de centena de mi-
lhares de pessoas nas quatro noites do evento, o que 
mobiliza toda a Região, gerando economia e renda para 
centenas de famílias, incentivando o turismo e garan-
tindo a diversidade cultural para todos os povos.

O quadrilheiro é a pessoa que dá forma e vida a 
todo esse processo de construção dessa majestosa 
festa que é a quadrilha junina. Um profissional que se 
dedica o ano inteiro para ver, nos meses de junho e 
julho, o fruto do seu trabalho incansável, a valorização 
da cultura popular brasileira. 

A quadrilha junina, que é um espaço de mobiliza-
ção das pessoas, onde a socialização dá-se de forma 
saudável e educativa, garantindo o acesso à produção 
cultural autônoma, conservando a tradição, ativando 
processos de subjetivação e organização, é o resul-
tado dessa luta diária realizada pelos quadrilheiros e 
suas equipes. Trata-se, de fato, do desenvolvimento 
de elementos formadores da cidadania.

Assim, esta proposição resgata uma dívida cultu-
ral com a sociedade brasileira, e para melhor expres-
sar a vontade legislativa visando evitar ambigüidade 
no nome é que apresentou um substitutivo alterando 
a ementa e o art. 1º .

Diante do exposto, naquilo que compete a esta 
Comissão analisar, somos pela aprovação do Projeto 
de Lei nº Lei nº 2.207, de 2007, na forma do Substitu-
tivo apresentado.

Sala da Comissão, 19 de junho de 2008. – De-
putado Neilton Mulim, Relator.

SUBSTITUTIVO

PROJETO DE LEI Nº 2.207, DE 2007

Institui o dia 27 de junho como o “Dia 
Nacional do Quadrilheiro Junino”, a ser co-
memorado em âmbito nacional.

O Congresso Nacional, decreta:
Art. 1º Esta lei institui o Dia Nacional do Quadri-

lheiro Junino.
Art. 2º Fica instituído o dia 27 de junho como o 

Dia nacional do Quadrilheiro Junino, a ser comemora-
do, anualmente, em todo o território nacional.

Parágrafo único. Considera-se Quadrilheiro Juni-
no, o profissional que utiliza meio de expressão artística 
cantada, dançada ou falada transmitido por tradição 
popular nas Festas Juninas.

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

Sala da Comissão, 19 de junho de 2008. – De-
putado Neilton Mulim, Relator.

 
III – Parecer da Comissão

A Comissão de Educação e Cultura, em reunião 
ordinária realizada hoje, concluiu unanimemente pela 
aprovação do Projeto de Lei nº 2.207/07, com Subs-
titutivo, nos termos do parecer do relator, Deputado 
Neilton Mulim. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
João Matos,Presidente; Rogério Marinho, Osvaldo 

Reis e Alex Canziani,Vice-Presidentes; Alice Portugal, 
Angelo Vanhoni, Antônio Carlos Biffi, Átila Lira, Carlos 
Abicalil, Frank Aguiar, Gastão Vieira, Iran Barbosa, Ivan 
Valente, Lelo Coimbra, Lobbe Neto, Maria do Rosário, 
Nilmar Ruiz, Pinto Itamaraty, Professor Setimo, Raul 
Henry, Reginaldo Lopes, Severiano Alves, Waldir Ma-
ranhão, Angela Portela, Antonio Bulhões, Dr. Talmir, 
Freire Júnior, Jorginho Maluly, Mauro Benevides, Pau-
lo Magalhães, Raimundo Gomes de Matos e Rodrigo 
Rocha Loures. 

Sala da Comissão, 6 de agosto de 2008. – De-
putado João Matos, Presidente.

 
PROJETO DE LEI Nº 2.448-B, DE 2007 

(Do Sr. Walter Ihoshi)

Denomina “Ponte Comendador Hi-
roshi Sumida” a ponte sobre o rio Ribeira 
de Iguape, na BR-116, na cidade de Regis-
tro, Estado de São Paulo; tendo parece-
res: da Comissão de Viação e Transportes, 
pela aprovação (relator: DEP. JOÃO MA-
GALHÃES); e da Comissão de Educação 
e Cultura, pela aprovação (relator: DEP. 
LIRA MAIA).

Despacho: Às Comissões de Viação 
e Transportes; Educação e Cultura e Cons-
tituição e Justiça e de Cidadania (Art. 54 
RICD).

Apreciação: Proposição Sujeita à Aprecia-
ção Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.

Publicação do Parecer da Comissão de Educação 
e Cultura
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I – Relatório

Este projeto de lei, de autoria do Nobre Deputado 
Walter ihoshi busca homenagear o Sr. Hiroshi Sumida, 
ao dar seu nome a ponte da Rodovia BR-116, na zona 
urbana da cidade paulista de Registro. 

O projeto de lei recebeu parecer favorável na 
egrégia Comissão de Viação e Transportes.

Esgotado o prazo regimental não foram apre-
sentadas emendas nesta Comissão de Educação e 
Cultura.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Justa e adequada é a associação de marcos 
arquitetônicos e obras de engenharia ao nome de 
pessoas que tenham contribuído de forma relevante 
para a região em que se encontram essas edificações. 
Ainda mais oportuna é a iniciativa quando a pessoa 
homenageada viveu nas proximidades da edificação 
a que se pretende dar o seu nome.

Este é, certamente o caso do Comendador Hiroshi 
Sumida. Começando como humilde imigrante, tornou-
se empresário de sucesso, líder da colônia japonesa 
e político de destaque.

Teve o homenageado uma participação direta na 
obtenção de recursos para ampliação da rede elétrica 
da cidade de Registro, para construção da Termelé-
trica de Juquiá e para a duplicação da Rodovia Regis 
Bittencourt, BR- 116.

Foi condecorado pelo Imperador Akhito com a 
“Ordem do Tesouro Sagrado – 5º Grau”, das mais im-
portantes comendas existentes no Japão, devido ao seu 
trabalho em prol do intercâmbio entre Japão e Brasil. 

Hiroshi Sumida faleceu em 26 de Janeiro de 
1993 cercado do respeito e da admiração do povo de 
Registro. Homenageá-lo é uma forma de, também, ho-
menagear a imigração japonesa para o Brasil, no seu 
centésimo aniversário.

Por todas essas razões nosso parecer é favorável 
ao projeto de lei em epígrafe.

Sala da Comissão, 9 de julho de 2008. – Depu-
tado Lira Maia, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Educação e Cultura, em reunião 
ordinária realizada hoje, concluiu unanimemente pela 
aprovação do Projeto de Lei nº 2.448/07, nos termos 
do parecer do relator, Deputado Lira Maia.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
João Matos,Presidente; Rogério Marinho, Osvaldo 

Reis e Alex Canziani,Vice-Presidentes; Alice Portugal, 
Angelo Vanhoni, Antônio Carlos Biffi, Átila Lira, Carlos 
Abicalil, Frank Aguiar, Gastão Vieira, Iran Barbosa, Ivan 

Valente, Lelo Coimbra, Lobbe Neto, Maria do Rosário, 
Nilmar Ruiz, Pinto Itamaraty, Professor Setimo, Raul 
Henry, Reginaldo Lopes, Severiano Alves, Waldir Ma-
ranhão, Angela Portela, Antonio Bulhões, Dr. Talmir, 
Freire Júnior, Jorginho Maluly, Mauro Benevides, Pau-
lo Magalhães, Raimundo Gomes de Matos e Rodrigo 
Rocha Loures. 

Sala da Comissão, 6 de agosto de 2008. – De-
putado João Matos, Presidente.

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 436-A, DE 2007 
(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, 

Comunicação e Informática) 
TVR Nº 198/2007 
MSC Nº 493/2007

Aprova o ato que outorga permissão 
à Sistema de Rádio e Televisão Jaguarete 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada, no mu-
nicípio de Itaquiraí, Estado do Mato Gros-
so do Sul; tendo parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa (relator: DEP. VALTENIR PEREI-
RA).

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

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR).

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

 
I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe-
re a Portaria no 493, de 13 de setembro de 2006, que 
outorga permissão à Sistema de Rádio e Televisão 
Jaguarete Ltda para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada, no município de Ita-
quiraí, Estado do Mato Grosso do Sul.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.
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II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 
pronunciar acerca da constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas 
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente 
às normas estabelecidas pela Lei Complementar no 
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar no 107, 
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido da 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa 
do Projeto de Decreto Legislativo no 436, de 2007.

Sala da Comissão, 14 de julho de 2008. – Depu-
tado Valtenir Pereira, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 436/2007, nos termos do Parecer do Relator, De-
putado Valtenir Pereira.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Eduardo Cunha – Presidente, Regis de Oliveira 

e Maurício Quintella Lessa – Vice-Presidentes, Anto-
nio Carlos Biscaia, Augusto Farias, Edson Aparecido, 
Francisco Tenorio, Geraldo Pudim, Gerson Peres, José 
Carlos Aleluia, José Eduardo Cardozo, Joseph Ban-
deira, Marcelo Itagiba, Marcelo Ortiz, Mauro Benevi-
des, Michel Temer, Moreira Mendes, Nelson Pellegrino, 
Nelson Trad, Odair Cunha, Pastor Pedro Ribeiro, Paulo 
Magalhães, Roberto Magalhães, Sandra Rosado, Sil-
vinho Peccioli, Valtenir Pereira, Vicente Arruda, Vilson 
Covatti, Zenaldo Coutinho, Antônio Carlos Biffi, Ara-
cely de Paula, Arnaldo Faria de Sá, Bernardo Ariston, 
Carlos Willian, Fernando Coruja, Hugo Leal, Jaime 
Martins, Jorginho Maluly, Leo Alcântara, Luiz Couto, 

Odílio Balbinotti, Ricardo Tripoli, Roberto Santiago e 
Vital do Rêgo Filho.

Sala da Comissão, 5 de agosto de 2008. – De-
putado Eduardo Cunha, Presidente.

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 618-A, DE 2008 
(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, 

Comunicação e Informática) 
TVR Nº 186/2007 
MSC Nº 481/2007

Aprova o ato que outorga permissão 
à Vital & Prado Ltda para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência mo-
dulada, no município de Cacoal, Estado de 
Rondônia; tendo parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa (relator: DEP. EDUARDO VAL-
VERDE).

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

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário.

Publicação do Parecer da Comissão De Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

 
I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de au-
toria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, que aprova o ato a que se refere a 
Portaria no 314, de 24 de agosto de 2004, que outorga 
permissão à Vital & Prado Ltda. para explorar, pelo pra-
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no 
Município de Cacoal, Estado de Rondônia.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

 
II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se 
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa da proposição em análise.
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A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas 
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente 
às normas estabelecidas pela Lei Complementar no 
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar no 107, 
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido da 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa 
do Projeto de Decreto Legislativo no 618, de 2008.

Sala da Comissão, 15 de julho de 2008. – Depu-
tado Eduardo Valverde, Relator.

 
III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 618/2008, nos termos do Parecer do Relator, De-
putado Eduardo Valverde.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Eduardo Cunha – Presidente, Regis de Oliveira 

e Maurício Quintella Lessa – Vice-Presidentes, Anto-
nio Carlos Biscaia, Augusto Farias, Edson Aparecido, 
Francisco Tenorio, Geraldo Pudim, Gerson Peres, José 
Carlos Aleluia, José Eduardo Cardozo, Joseph Ban-
deira, Marcelo Itagiba, Marcelo Ortiz, Mauro Benevi-
des, Michel Temer, Moreira Mendes, Nelson Pellegrino, 
Nelson Trad, Odair Cunha, Pastor Pedro Ribeiro, Paulo 
Magalhães, Roberto Magalhães, Sandra Rosado, Sil-
vinho Peccioli, Valtenir Pereira, Vicente Arruda, Vilson 
Covatti, Zenaldo Coutinho, Antônio Carlos Biffi, Ara-
cely de Paula, Arnaldo Faria de Sá, Bernardo Ariston, 
Carlos Willian, Fernando Coruja, Hugo Leal, Jaime 
Martins, Jorginho Maluly, Leo Alcântara, Luiz Couto, 
Odílio Balbinotti, Ricardo Tripoli, Roberto Santiago e 
Vital do Rêgo Filho.

Sala da Comissão, 5 de agosto de 2008. – De-
putado Eduardo Cunha, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 646-A, DE 2008 

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

TVR Nº 431/2008 
MSC Nº 184/2008

Aprova o ato que outorga permissão 
à SISTEMA JOVEM DE COMUNICAÇÃO 
LTDA. para explorar serviço de radiodifu-
são sonora em freqüência modulada, no 
município de Cabixi, Estado de Rondô-
nia; tendo parecer da Comissão de Cons-
tituição e Justiça e de Cidadania, pela 
constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa (relator: DEP. EDUARDO 
VALVERDE).

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

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação Conclusiva (Parecer 09/90-CCJR).

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

 
I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática, que aprova o ato a que se 
refere a Portaria no 322, de 5 de julho de 2005, que 
outorga permissão à Sistema Jovem de Comunicação 
Ltda para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, no Município de Cabixi, Estado 
de Rondônia.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

 
II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se 
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
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às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas 
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente 
às normas estabelecidas pela Lei Complementar no 
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar no 107, 
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido da 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa 
do Projeto de Decreto Legislativo no 646, de 2008.

Sala da Comissão, 15 de julho de 2008. – Depu-
tado Eduardo Valverde, Relator.

 
III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 646/2008, nos termos do Parecer do Relator, De-
putado Eduardo Valverde.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Eduardo Cunha – Presidente, Regis de Oliveira 

e Maurício Quintella Lessa – Vice-Presidentes, Anto-
nio Carlos Biscaia, Augusto Farias, Edson Aparecido, 
Francisco Tenorio, Geraldo Pudim, Gerson Peres, José 
Carlos Aleluia, José Eduardo Cardozo, Joseph Ban-
deira, Marcelo Itagiba, Marcelo Ortiz, Mauro Benevi-
des, Michel Temer, Moreira Mendes, Nelson Pellegrino, 
Nelson Trad, Odair Cunha, Pastor Pedro Ribeiro, Paulo 
Magalhães, Roberto Magalhães, Sandra Rosado, Sil-
vinho Peccioli, Valtenir Pereira, Vicente Arruda, Vilson 
Covatti, Zenaldo Coutinho, Antônio Carlos Biffi, Ara-
cely de Paula, Arnaldo Faria de Sá, Bernardo Ariston, 
Carlos Willian, Fernando Coruja, Hugo Leal, Jaime 
Martins, Jorginho Maluly, Leo Alcântara, Luiz Couto, 
Odílio Balbinotti, Ricardo Tripoli, Roberto Santiago e 
Vital do Rêgo Filho.

Sala da Comissão, 5 de agosto de 2008. – De-
putado Eduardo Cunha, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 647-A, DE 2008 

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

TVR Nº 432/2008 
MSC Nº 184/2008

Aprova o ato que outorga permissão 
à AQUIDAUANA RADIODIFUSÃO LTDA. 
para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada, no mu-
nicípio de Monte Negro, Estado de Ron-
dônia; tendo parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, 
pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa (relator: DEP. EDUAR-
DO VALVERDE).

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

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva ( Parecer 09/90-CCJR).

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

 
I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refere 
a Portaria no 324, de 5 de julho de 2005, que outorga 
permissão à AQUIDAUANA RADIODIFUSÃO LTDA. 
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, no Município de Monte Negro, 
Estado de Rondônia.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

 
II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se 
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
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às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas 
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente 
às normas estabelecidas pela Lei Complementar no 
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar no 107, 
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido da 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa 
do Projeto de Decreto Legislativo no 647, de 2008.

Sala da Comissão, 15 de julho de 2008. – Depu-
tado Eduardo Valverde, Relator.

 
III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 647/2008, nos termos do Parecer do Relator, De-
putado Eduardo Valverde.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Eduardo Cunha – Presidente, Regis de Oliveira 

e Maurício Quintella Lessa – Vice-Presidentes, Anto-
nio Carlos Biscaia, Augusto Farias, Edson Aparecido, 
Francisco Tenorio, Geraldo Pudim, Gerson Peres, José 
Carlos Aleluia, José Eduardo Cardozo, Joseph Ban-
deira, Marcelo Itagiba, Marcelo Ortiz, Mauro Benevi-
des, Michel Temer, Moreira Mendes, Nelson Pellegrino, 
Nelson Trad, Odair Cunha, Pastor Pedro Ribeiro, Paulo 
Magalhães, Roberto Magalhães, Sandra Rosado, Sil-
vinho Peccioli, Valtenir Pereira, Vicente Arruda, Vilson 
Covatti, Zenaldo Coutinho, Antônio Carlos Biffi, Ara-
cely de Paula, Arnaldo Faria de Sá, Bernardo Ariston, 
Carlos Willian, Fernando Coruja, Hugo Leal, Jaime 
Martins, Jorginho Maluly, Leo Alcântara, Luiz Couto, 
Odílio Balbinotti, Ricardo Tripoli, Roberto Santiago e 
Vital do Rêgo Filho.

Sala da Comissão, 5 de agosto de 2008. – De-
putado Eduardo Cunha, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 657-A, DE 2008 

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

TVR Nº 430/2008 
MSC Nº 184/2008

Aprova o ato que outorga permissão 
à RÁDIO PORTAL FM LTDA. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqü-
ência modulada, no município de Dionísio 
Cerqueira, Estado de Santa Catarina; ten-
do parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(relator: DEP. FERNANDO CORUJA)

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

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer 09/90- CCJR).

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de autoria 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática, que aprova o ato a que se refere a Portaria 
no 293, de 4 de julho de 2005, que outorga permissão à 
RÁDIO PORTAL FM LTDA. para explorar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão sonora em freqüência modulada, no Município de 
Dionísio Cerqueira, Estado de Santa Catarina.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se 
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
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traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas pa-
recem adequadas, conformando-se perfeitamente às 
normas estabelecidas pela Lei Complementar no 95, de 
1998, alterada pela Lei Complementar no 107, de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido da 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa 
do Projeto de Decreto Legislativo no 657, de 2008.

Sala da Comissão, 14 de julho de 2008. – Depu-
tado Fernando Coruja, Relator.

III – Parecer da Comissão 

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 657/2008, nos termos do Parecer do Relator, De-
putado Fernando Coruja. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Eduardo Cunha – Presidente, Regis de Oliveira 

e Maurício Quintella Lessa – Vice-Presidentes, Anto-
nio Carlos Biscaia, Augusto Farias, Edson Aparecido, 
Francisco Tenorio, Geraldo Pudim, Gerson Peres, José 
Carlos Aleluia, José Eduardo Cardozo, Joseph Bandeira, 
Marcelo Itagiba, Marcelo Ortiz, Mauro Benevides, Michel 
Temer, Moreira Mendes, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, 
Odair Cunha, Pastor Pedro Ribeiro, Paulo Magalhães, 
Roberto Magalhães, Sandra Rosado, Silvinho Peccioli, 
Valtenir Pereira, Vicente Arruda, Vilson Covatti, Zenaldo 
Coutinho, Antônio Carlos Biffi, Aracely de Paula, Arnaldo 
Faria de Sá, Bernardo Ariston, Carlos Willian, Fernando 
Coruja, Hugo Leal, Jaime Martins, Jorginho Maluly, Leo 
Alcântara, Luiz Couto, Odílio Balbinotti, Ricardo Tripoli, 
Roberto Santiago e Vital do Rêgo Filho. 

Sala da Comissão, 5 de agosto de 2008. – Depu-
tado Eduardo Cunha, Presidente.

COMISSÕES

ATAS

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

53ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da Trigésima Quarta Reunião Ordinária de 
Audiência Pública Conjunta com a Comissão de 
Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio 
realizada em 5 de agosto de 2008.

Às quatorze horas e quarenta e seis minutos do 
dia dezesseis de julho de dois mil e oito, reuniu-se a 
Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural, no Plenário 5 do Anexo II da 

Câmara dos Deputados, com a presença dos Senho-
res Deputados da Comissão de Agricultura, Pecuária, 
Abastecimento e Desenvolvimento Rural: Onyx Loren-
zoni – Presidente; Luiz Carlos Setim e Paulo Piau – 
Vice-Presidentes; Celso Maldaner, Dilceu Sperafico, 
Duarte Nogueira, Eduardo Moura, Flávio Bezerra, 
Humberto Souto, Moacir Micheletto, Odílio Balbinotti, 
Osmar Júnior, Vitor Penido, Wandenkolk Gonçalves e 
Zonta – Titulares; Eduardo Sciarra, José Guimarães, 
Moreira Mendes, Suely e Veloso – Suplentes. Deixa-
ram de comparecer os Deputados Abelardo Lupion, 
Adão Pretto, Afonso Hamm, Anselmo de Jesus, Antô-
nio Andrade, Assis do Couto, B. Sá, Beto Faro, Cezar 
Silvestri, Dagoberto, Davi Alcolumbre, Domingos Du-
tra, Fernando Coelho Filho, Fernando Melo, Jusmari 
Oliveira, Leandro Vilela, Leonardo Vilela, Luis Carlos 
Heinze, Pedro Chaves, Tatico, Valdir Colatto, Waldir 
Neves e Zé Gerardo. Compareceram também os De-
putados da Comissão de Desenvolvimento Econômico, 
Indústria e Comércio: Jilmar Tatto – Presidente, Rena-
to Molling – Vice-Presidente, Bernardo Ariston, Dr. 
Ubiali e Felipe Bornier. Deixaram de comparecer os 
Deputados Alessandro Sabino, Edson Ezequiel, Fer-
nando de Fabinho, Fernando Lopes, João Maia, José 
Guimarães, Jurandil Juarez, Laurez Moreira, Lúcio 
Vale, Miguel Corrêa, Miguel Martini, Nelson Goetten, 
Osório Adriano e Sérgio Moraes. Compareceram como 
não membros: Gervásio Silva, Pepe Vargas e Vilson 
Covatti. O Presidente, Deputado Onyx Lorenzoni, de-
clarou abertos os trabalhos, cumprimentou a todos e 
esclareceu que a reunião se destinava a “Debater a 
situação do setor vitivinícola brasileiro”. Prosseguindo, 
o Senhor Presidente esclareceu as regras para os de-
bates e convidou para tomarem assento à Mesa os 
Senhores: Dr. Hermes Zaneti – Presidente da Câmara 
Setorial da Cadeia Produtiva da Viticultura, Vinhos e 
Derivados; Dr. Celso Panceri – Presidente do Sindica-
to das Indústrias Vinícolas de Santa Catarina – SIN-
DIVINHO; Dr. Neimar Godinho – Diretor do Sindivinho 
do RS e Presidente da Associação Gaúcha dos En-
garrafadores de Vinhos; Dr. Olir Schiavenin – Coorde-
nador da Comissão Interestadual da Uva; e Dr. Denis 
Debiasi, Presidente do Conselho Deliberativo do Ins-
tituto Brasileiro do Vinho – IBRAVIN. Em seguida pas-
sou a palavra para o Senhor Hermes Zaneti, que falou 
dos 133 anos da cultura no Rio Grande do Sul/RS e 
que lá se fez a melhor reforma agrária, onde 15.000 
famílias tiram seu sustento. Falou ainda das quatro 
ameaças ao setor: 1 – invasão de importados, com 
cerca de 80% do mercado de vinhos importados, ge-
rando estoques excedentes de 5 bilhões de litros de 
vinho, das grandes exigências que os outros países 
fazem à importação, e da inexistência de exigências 
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do Brasil quanto aos importados; 2 – Do contrabando 
ou descaminho de vinhos, com 15 milhões de litros 
que entram sem pagar tributo; 3 – Da carga tributária 
que chega até 52%, dependendo do estado. Reivindi-
cou que o IPI, que é de 10%, seja reduzido para 5%, 
e que os estados reduzam seu ICMS nivelado a 12%, 
que é o pago no RS; 4 – Dos 150 milhões de litros de 
bebidas imitando o vinho no mercado, registrados no 
Ministério da Agricultura. Citou, entre alguns projetos 
em tramitação na Casa sobre o assunto, o Projeto nº 
1.737/07, apensado ao PL 1.590/07, que estende ao 
químico o reconhecimento como se enólogo fosse, 
pedindo que esse projeto não seja aprovado. Na se-
qüência, falou o Sr. Neimar Godinho, sobre a falta de 
fiscalização sobre os produtos que se apresentam 
como vinho, sem utilização de uvas e com uso de co-
rantes. Nesse momento o Presidente interrompe rapi-
damente o palestrante, para convidar, a tomar assen-
to à mesa, o Sr. João Carlos Machado, Secretário de 
Estado da Agricultura do Rio Grande do Sul, e logo 
em seguida o Sr. Neimar Godinho continuou falando 
que esses vinhos falsos tem registro no MAPA, e pediu 
que o Ministério torne nulos todos os pedidos expedi-
dos sobre esses produtos. Falou em seguida o Sr. Cel-
so Panceri, que o Estado de Santa Catarina/SC tem 
uma área plantada de 3.000 hectares, com 2.000 fa-
mílias, que vivem da cultura, sendo esse o 2º maior 
produtor, depois do RS. Falou que o grande problema 
é fazer frente aos importados e pediu a redução do 
ICMS para 12%, que hoje está entre 25 e 27%. Dando 
andamento, falou o Sr. Denis Debiasi, que o pleito é 
serio e precisa de todo esforço, que a indústria se mo-
dernizou, que o país tem potencial e o setor está pre-
ocupado. Em seguida, falou o Sr. Olir Schiavenin, de 
um movimento de 4.500 agricultores no RS, que foram 
às ruas para protestar em defesa da uva e do vinho 
do RS. Falou que a cadeia está sendo ameaçada por 
esses produtos feitos artificialmente, e que, talvez, na 
próxima safra, não tenham como pôr na mesa 150 mi-
lhões de Kg de uva. Citou os exemplos do conhaque, 
vinagre e vermute, que hoje não mais utilizam vinho 
em sua matéria prima. Falou do risco de um êxodo 
rural e que apenas do primeiro semestre de 2008 exis-
tem 430 milhões de litros de vinho excedentes. Em 
seguida, o Secretário de Agricultura do RS falou da 
preocupação do estado com esse setor e que é im-
portante que não se perca, por essas distorções, todo 
o capital investido. Falou também dos acordos desfa-
voráveis com o Mercosul. Em seguida, falou o depu-
tado Renato Molling sobre a gravidade do tema, sobre 
os problemas com o contrabando, com a alta carga 
tributária, de câmbio, onde o vinho compete de manei-
ra completamente desigual, da dificuldade da popula-

ção distinguir entre os vinhos e os produtos similares. 
Disse da importância de milhares de famílias poderem 
permanecer em suas terras, da necessidade de aper-
feiçoar a legislação, e citou o projeto nº 543/05, do 
deputado Paulo Pimenta, do qual é relator, para clas-
sificar o vinho como alimento. Afirmou que talvez seja 
a solução, especialmente para a questão da carga tri-
butária altíssima. Nesse momento o presidente passou 
a presidência para o deputado Renato Molling, que 
passou imediatamente a palavra ao deputado Zonta, 
primeiro deputado inscrito, que falou dos avanços e 
investimentos e da busca da pesquisa da Embrapa 
com a evolução da qualidade dos vinhos brasileiros. 
Falou que a certificação é um dos meios de diferenciar 
o que é vinho, e que não tem como competir com os 
vinhos subsidiados dos países do Mercosul e outros. 
Falou de uma ação solidária, de um acordo quanto ao 
ICMS, IPI, e que na reforma tributária tem que ser tra-
tado o tema. Nesse momento, o deputado Renato 
Molling devolveu a presidência para o deputado Onyx 
Lorenzoni, que passou a palavra para o deputado Mo-
reira Mendes. Este falou que no seu estado, Rondônia/
RO, o vinho não é muito consumido por ter um clima 
muito quente, mas que era solidário ao problema e 
citou a carga tributária de 48,93%. Em seguida, falou 
o deputado Moacir Micheletto, que ficou impressiona-
do com as denúncias, mencionou sua viagem à Cro-
ácia, onde lá, o maior produtor tem três hectares de 
terra para cultivo, e todos contam com o apoio do go-
verno. Falou que é preciso rever o tratado do Mercosul 
e que estavam faltando personagens nesta audiência, 
para ouvirem as denúncias ali colocadas, como o Mi-
nistério da Fazenda, o MAPA e a ANVISA. Falou dos 
dois projetos em tramitação, que o lobby é forte e que 
quem entende de vinho é enólogo e não químico. Citou 
o exemplo do Governador Requião, no PR, que zerou 
o ICMS em seu estado. Falou, logo após, o deputado 
Gervásio Silva, que é um absurdo que o vinho tenha 
uma carga tributária de 50%. Falou também que é pre-
ciso colocar barreiras nas importações e reforçou a 
necessidade da presença da ANVISA e do Ministério 
da Fazenda. Falou, logo após, o deputado Ruy Pao-
letti, que é preciso uma política própria para pequena 
propriedade, que não é possível mecanizar a lavoura 
da uva, que não é possível simplesmente mudar a cul-
tura de uma região, e que no RS não existe controle 
no plantio nem de castas, nem de quantidade e nem 
se é bem localizado, como acontece na Argentina. Em 
seguida, falou o deputado Celso Maldaner, que a so-
lução é no CONFAZ. Falou da situação de seu estado 
e que o que tem é o incentivo do MDA de até 10 anos 
de prazo, que é preciso valorizar o produtor e o agri-
cultor. Em seguida falou o deputado Paulo Piau, que 
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o primeiro passo foi dado e que o segundo passo é 
chamar o MAPA, MF, MDA, para buscar a solução. Em 
seguida, falou o deputado Hermes Zaneti, que se na 
nota fiscal apresentada como denúncia dizia ser vinho, 
pela lei do vinho de 1998, esse produto não poderia 
estar no mercado, que essas autorizações são nulas 
de direito e que é urgente que se chame o MAPA. Fa-
lou ainda que os vinhos argentinos entravam no país 
com o custo de U$3.35 uma caixa com 12, e agora 
estão negociando um piso de U$22.00 a caixa. E que 
no caso do Chile, foi feito um acordo para que o vinho 
entre no Brasil a troco dos ônibus poderem entrar sem 
taxação no Chile. Falou nos 100 milhões de exceden-
tes de estoque e que era preciso que a CONAB flexi-
bilizasse a possibilidade de todas empresas participa-
rem do processo dos destilados e do escoamento, 
pediu apoio para ir ao mercado interno com esse ex-
cedente de vinho e que é preciso entregar uma denún-
cia na ANVISA. Falaram em seguida mais uma vez os 
deputados Renato Molling, Celso Panceri, e logo após 
o Presidente pediu a atenção da Assessoria da CA-
PADR para as medidas que deviam constar da Ata: 
que solicitem a degravação das exposições e conclu-
sões finais e que essa degravação seja enviada ao 
Procurador da República, Sr. Antônio Fernando Souza, 
solicitando ao Ministério Público, no que concerne ao 
Código de Defesa do Consumidor e à lei do vinho, seja 
feita a análise dos relatos aqui feitos e ainda que ane-
xassem a nota fiscal onde se leva o consumidor bra-
sileiro a um equívoco. Da mesma maneira, um ofício 
de teor semelhante ao MAPA, cobrando o conflito exis-
tente hoje na legislação e as autorizações, a título 
precário, porque todos esses produtos se valem de um 
registro para estar ao alcance do consumidor brasilei-
ro, que em caráter precário ou definitivo, mas comple-
tamente em desacordo da lei e que é preciso ter cla-
reza de responsabilizar quem está obtendo vantagem 
indevida. Da mesma maneira, o encaminhamento ao 
MF, da questão tributária, levando tanto o tamanho da 
carga tributária sobre o produto final quanto as rela-
ções e os acordos, tanto no acordo bilateral com o 
Chile, como também no do Mercosul, que conflitam 
com o setor vitivinícola brasileiro. Solicitou ainda uma 
proposição pela CAPADR ao CONFAZ, no sentido de 
que seja reanalisada uma equalização, entre os esta-
dos produtores e consumidores, do ICMS sobre o vi-
nho, o que já melhoraria a competitividade do vinho 
brasileiro. Solicitou, ainda, aos proponentes dessa au-
diência, uma reunião com o Secretário da Comissão, 
para prepararem uma solicitação de audiência pública, 
aonde trariam o MP, Receita Federal, MAPA e MF, com 
o objetivo de debater tudo que foi colocado na audiên-
cia, e que tinham condições de incluir na pauta do dia 

seguinte, para que pudessem convocar para no máxi-
mo em 30 dias e dar sequência ao trabalho que se 
iniciava ali. Nesse momento, o deputado Gervásio Sil-
va, pediu também a presença do CONFAZ e da AN-
VISA. O Presidente apoiou a presença do CONFAZ e 
enfatizou que, apesar de concordar com a presença 
da ANVISA, nenhum desses produtos tem o registro 
na ANVISA. Por fim, o Presidente pediu ao deputado 
Renato Molling da Comissão de Desenvolvimento Eco-
nômico, que o problema recebesse uma linha de con-
dução similiar e já convidou aquela Comissão para que 
também aprovassem um requerimento de mesma li-
nha, com o objetivo de repetir audiência pública con-
junta sobre essa questão. Em seguida, passou a pa-
lavra para o deputado Jilmar Tatto, Presidente da Co-
missão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e 
Comércio, que colocou a Comissão à disposição na 
solução dos problemas. Finalizando, o Senhor Presi-
dente, Deputado Onyx Lorenzoni, agradeceu a pre-
sença de todos e encerrou os trabalhos às dezesseis 
horas e cinqüenta e quatro minutos. O inteiro teor foi 
gravado, passando as notas taquigráficas a integra-
rem o acervo documental desta reunião. E para cons-
tar, eu        , Moizes Lobo da Cunha, lavrei a presente 
Ata, que por ter sido lida e aprovada, será assinada 
pelo Presidente, Deputado Onyx Lorenzoni                , 
e publicada no Diário da Câmara dos Deputado. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Onyx Lorenzo-
ni) – Declaro aberta a reunião de audiência pública da 
Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural, da Câmara dos Deputados, em 
conjunto com a Comissão de Desenvolvimento Econô-
mico, Indústria e Comércio, convocada para debater a 
situação do setor vitivinícola brasileiro.

Foram convidados para participar desta reunião, 
os Srs. Hermes Zaneti, Presidente da Câmara Setorial 
da Cadeia Produtiva da Viticultura, Vinhos e Derivados; 
Dr. Celso Panceri, Presidente do Sindicato das Indus-
trias Vinícolas de Santa Catarina – SINDIVINHO, Dr. 
Neimar Godinho, Diretor do Sindicato das Indústrias 
do Vinho do Rio Grande do Sul; Dr. Olir Schiavenin, 
Coordenador da Comissão Interestadual da Uva, e, Dr. 
Denis Debiasi, Presidente do Conselho Deliberativo do 
Instituto Brasileiro do Vinho.

Peço aos convidados nominados que, por favor, 
tomem assento à mesa.

Informo aos Srs. Parlamentares que os exposito-
res terão o prazo de 15 minutos, prorrogáveis à juízo 
da Comissão, e durante a sua exposição não poderão 
ser aparteados.

Os Parlamentares inscritos para interpelar os 
expositores poderão fazê-lo estritamente sobre os as-
suntos abrangidos nesta exposição, pelo prazo de 3 
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minutos, tendo o interpelado igual tempo para respon-
der, facultadas à Mesa a réplica e a tréplica.

Iniciando os trabalhos, passo a palavra, por 15 
minutos, ao Dr. Hermes Zaneti, Presidente da Câmara 
Setorial da Cadeia Produtiva da Vitivinicultura, Vinhos 
e Derivados. Ele foi nosso colega por muitos anos na 
Câmara dos Deputados, um dos grandes Parlamenta-
res do Rio Grande do Sul, com uma vida de trabalho 
dedicada a um setor que é a alma do Rio Grande e à 
cultura italiana. Para mim é motivo de muita alegria e 
honra presidir essa audiência e poder rever essa ex-
traordinária figura pública do meu Estado.

O SR. HERMES ZANETI – Muito obrigado, Pre-
sidente Onyx Lorenzoni.

Sras. e Srs. Deputados, senhoras e senhores, 
meus colegas dirigentes das diferentes organizações 
que representam a uva e o vinho no Brasil, em primeiro 
lugar, agradeço ao Presidente e ao Deputado Renato 
Molling, por ter, pela Comissão de Desenvolvimento 
Econômico, gestionado que essa audiência pública 
fosse em nome de ambas as Comissões.

Deputado Onyx Lorenzoni, tenho um prazer imen-
so de estar aqui a convite de V.Exa., porque compreen-
do que está vivendo a dimensão da crise do setor vitivi-
nícola. Por isso, nos dá essa oportunidade de socializar 
com a Câmara dos Deputados o desafio de buscarmos 
as soluções adequadas que o momento exige.

A vitivinicultura existe, no Rio Grande do Sul, há 
133 anos. Ela veio à Serra Gaúcha com os imigrantes 
italianos. Lá, Presidente, Sras. e Srs. Deputados, se fez 
a melhor reforma agrária de que este País tem notícia. 
Cerca de 15 mil famílias vivem do cultivo médio de 2,5 
hectares de parreira/ano.

Há poucos dias, visitando o Chile, um dos países 
que inunda o mercado brasileiro com vinhos, fiquei 
hospedado em uma mansão. Quando acordamos, eu 
e minha esposa fomos à frente da mansão e vimos 
que passaram 4 ônibus, com 50 pessoas em cada um 
deles. Perguntei ao nosso anfitrião: “O que está  ocor-
rendo nesse meio rural, com esses ônibus passando?” 
Ele respondeu: “São 200 pessoas que têm emprego 
das 8h às 18h e ganham pelo que produzem no dia, 
mas que amanhã poderão ter ou não o emprego”. E 
arrematou: “Vocês, no Brasil, resolveram o problema 
social. Nós, aqui, resolvemos o problema econômico. 
Toda essa gente trabalha para que eu possa ter esta 
mansão, onde estou lhe recebendo”.

Eu conto essa história para que os senhores e as 
senhoras tenham a dimensão da diferença de cultivar 
2 ou 3 ou 4 mil hectares sob a forma de empreendi-
mento econômico, capitalista, comparado com 15 mil 
famílias. Apenas na Serra Gaúcha são mais de 20 mil 

minifundiários que produzem para sobreviver. É o meio 
de vida e a atividade que têm para a sobrevivência.

Nestes 133 anos de existência, essa cultura, 
nessas condições, vive a sua maior ameaça. Essa 
ameaça, Sr. Presidente e Srs. Deputados, vem basi-
camente de 4 fatores.

Primeiro, nós vivemos no Brasil uma verdadeira 
invasão de produtos importados – neste momento quero 
homenagear um dos grandes líderes da nossa região, 
Deputado Pepe Vargas, que está apoiando nosso mo-
vimento – o que constitui, atualmente, cerca de 80% 
do mercado brasileiro de vinhos finos. Ou seja, nosso 
País, com suas mais de 700 empresas que produzem 
ou elaboram vinho, tem 20% do mercado de vinhos fi-
nos. Esses vinhos estão tomando de assalto o mercado 
brasileiro, estimulados pelas mais variadas formas de 
subsídios e apoios dos países de origem. 

Para que V.Exas. tenham idéia, a Comunidade 
Econômica Européia destinou do seu orçamento 11 
bilhões de reais, para os próximos 4 anos, para apoiar 
as ações do setor vitivinícola nos países da Europa. 
Eu repito: 11 bilhões de reais para os próximos 4 anos. 
Por quê? Porque o mundo está com excedente de es-
toques de cerca de 5 bilhões de litros de vinho.

O Brasil é dos poucos países que, em tese, não 
teria problema com o seu vinho, porque nós não pro-
duzimos o suficiente para o consumo interno. No en-
tanto, o problema do vinho, no Brasil, é decorrente dos 
tradicionais países produtores, que têm problemas nas 
suas origens e que exportam parte desses problemas 
para os outros países, como é o caso do Brasil.

O mais grave: experimentem transportar para 
os Estados Unidos e serem lá importadores de vinho! 
V.Exas. conhecerão a quantidade de exigências que 
se faz, tanto naquele país como nos diferentes países, 
para ser importador de vinho. No Brasil, há poucos 
dias, um diretor de uma organização supermercadis-
ta convidou 10 donos de supermercados para irem a 
Mendoza, na Argentina, comprar a quantidade de vi-
nho que quisessem. Voltaram para o Brasil trazendo 
vinho e colocando no supermercado, sem ninguém 
dizer nada. Então, o Brasil é uma porteira aberta para 
as importações de vinhos, sem nenhuma exigência 
nem disciplina.

Esse é um ponto importante que eu peço a esta 
Casa que leve em consideração e ajude o setor a criar 
uma disciplina. Esse fato, Presidente Onyx, vem exata-
mente no momento em que nós nos organizamos para 
produzir o melhor vinho nas condições brasileiras.

E mais: nosso produto está sendo reconhecido 
aos milhares, nos mais destacados concursos mun-
diais. Atualmente, o Brasil é reconhecido no mundo. 
Mas internamente é menos, talvez por conta da qua-
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lidade do vinho que produz. Ainda vivemos um pouco 
a agressão cultural de, desde a invasão do Brasil, em 
1500, considerarmos melhor o que vem de fora .

O segundo problema é mais grave ainda: o con-
trabando, que tecnicamente chama-se descaminho.

Em seminário que realizamos, Presidente Onyx, 
em Bento Gonçalves, a que compareceram 5 Minis-
térios, o representante do Ministério das Relações 
Exteriores disse que se o problema era contrabando 
de vinho, nós não tínhamos mais problema nenhum, 
porque o vinho não é contrabando, é descaminho.

Resolveu numa definição de palavra um problema 
grave que este País não tem enfrentado. É um problema 
que eu chamo sim de contrabando, que tecnicamente 
chama-se descaminho. São 15 milhões de litros de vi-
nho que entram, ao ano, sem pagar tributo nenhum.

Num debate que fizemos no Senado, o represen-
tante da Receita Federal disse: “Bom, mas no caso do 
MERCOSUL não há tributação. Então não há proble-
ma de descaminho”. Eu até, mexendo com ele, disse: 
“Olha, o sujeito que recebeu vinho de contrabando do 
MERCOSUL pegou o talão de notas, ao vendê-lo, e 
escreveu que tinha recebido o vinho em contrabando 
e, portanto, estava emitindo nota para pagar imposto 
interno”. É uma loucura!

O fato é que a carga tributária do vinho no Brasil 
– aí eu passo ao terceiro ponto – chega a 52%. Eu até 
mexo com as pessoas e lhes digo para tomar vinho 
com moderação, porque podem ter uma congestão de 
imposto. A 52% chega a carga tributária, dependendo 
do ICMS nos diferentes Estados.

Esse terceiro ponto é grave, porque, conectado 
com o segundo ponto, esse vinho que entra pelo des-
caminho evidentemente não paga imposto nenhum. 
Então, não só não paga nenhum tributo ao entrar no 
País, como também não paga os tributos depois, inter-
namente, como é o caso do ICMS, em alguns Estados, 
que chega a 30%. Só o ICMS!

O tributo é um problema sério, porque, na Eu-
ropa, nos países produtores de vinho, no geral e na 
média, varia entre 16% e 18% a carga tributária, sem 
contar os estímulos. Imaginem, então, V.Exas., com-
parando com a carga tributária do vinho no Brasil, que 
chega a 52%!

Para isso, estamos reivindicando que, de imedia-
to, o IPI de 10% sobre o vinho seja reduzido para 5%, 
nessa situação de crise em que vivemos.

Pedimos – Depois o Godinho vai detalhar melhor 
essa questão – aos Estados brasileiros que, através do 
CONFAZ, reduzam o seu ICMS, nivelando-o a cerca 
dos 12% efetivamente pagos no Rio Grande do Sul.

O quarto ponto é o da fiscalização. Há um es-
forço, e nós o reconhecemos, por parte do Ministério 

da Agricultura, no sentido de fiscalizar o produto no 
mercado. Mas não há a menor estrutura para fazer o 
enfrentamento necessário. Nós estamos trabalhando 
para que isso ocorra.

Para que V.Exas. tenham idéia, nós estimamos 
em 150 milhões de litros os produtos ilegais que imi-
tam o vinho, presentes no mercado brasileiro. Nós até 
chamamos isso de “denorex”, Presidente: parece vi-
nho, mas não é.

V.Exas. podem ver uma amostra. Depois, o Go-
dinho vai falar sobre esse assunto, vai aprofundá-lo, a 
fim de que V.Exas. tenham idéia da agressão à saúde 
e ao Código de Defesa do Consumidor. E mais: da 
agressão que o Ministério da Agricultura cometeu ao 
dar um registro provisório a esses produtos, de forma 
ilegal, com base numa consulta pública da ANVISA, 
até hoje não tornada norma.

Repito:, esses produtos, estimados em 150 mi-
lhões de litros, estão no mercado brasileiro prejudican-
do o trabalho dos agricultores – o Schiavenin depois 
vai detalhar –, ameaçando a sobrevivência de mais de 
20 mil famílias minifundiárias. Por isso estamos reivin-
dicando que sejam retirados do mercado.

Basicamente, são esses 4 pontos dos quais eu 
gostaria de falar.

Sr. Presidente, tramitam na Câmara e no  Sena-
do 2 projetos pedidos pela Associação Brasileira de 
Enologia. Um do Deputado Germano Bonow e outro 
do Senador Sérgio Zambiasi. Há pouco tempo, esta 
Casa aprovou e regulamentou a profissão de enólogo, 
e o Presidente Lula sancionou. Houve um problema, 
que precisa ser corrido, e esses 2 projetos estão cui-
dando do assunto. Há, no entanto, tramitando junto, 
um terceiro projeto que estende ao químico o direito 
de trabalhar como se enólogo fosse. 

Quero fazer um apelo em nome da ABE: que 
esse projeto não seja apresentado. No Rio Grande se 
diz que quando um cidadão quer construir uma fábri-
ca de vinho, ele abre um poço artesiano e manda um 
filho estudar química. Nós nos rebelamos contra isso. 
Se V.Exas. aprovaram aqui a profissão de enólogo, 
que mantenham para ele as funções de enólogo. Se 
estenderem ao químico, estariam estendendo a quem 
vai fabricar vinho e não a quem vai elaborar vinho, com 
base no esforço, repito, de mais de 20 mil famílias, que 
têm como matéria-prima a uva.

Para encerrar e para ficar um pouco mais leve, 
dizem que um cidadão, à beira da morte, chamou os 
filhos e disse: “Meus filhos, eu tenho um grande segredo 
a contar: quero dizer-lhes que também com uva se faz 
vinho”. Tomo a liberdade de repetir aqui, em italiano, 
o que o Deputado mencionou: voglio dire che anche 
com uva se fa vino. 
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Nós queremos fazer vinho só de uva e respeitar o 
nome, o conceito, o esforço imenso de muitas pessoas 
e empresas para chegarem à excelência dos produtos 
que estamos fabricando hoje. 

Obrigado, Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Onyx Lorenzo-

ni) – Obrigado, Deputado Hermes Zaneti.
Concedo a palavra ao Dr. Neimar Godinho, Di-

retor do Sindicato das Indústrias do Vinho do Estado 
do Rio Grande do Sul.

O SR. NEIMAR GODINHO – Saúdo todos os 
Deputados presentes, em especial o Presidente da 
Mesa, Deputado Onyx Lorenzoni, o Deputado Renato 
Molling, que nos ajudou a conseguir este espaço tão 
importante, esta audiência pública, e o Deputado Pepe 
Vargas, que vem acompanhando esse movimento em 
defesa do nosso segmento.

Serei bastante breve, não tomarei o tempo dos 
senhores.

Gostaria de relatar o problema sério que nós, 
do segmento do vinho, estamos passando, hoje, com 
base em um dos pontos que o Deputado Hermes Za-
neti abordou: a falta de fiscalização de produtos que 
aparecem como vinho no mercado, o que nos deixa à 
margem de uma situação muito complicada.

Sou Diretor do Sindicato das Indústrias do Vi-
nho do Estado do Rio Grande do Sul e também Pre-
sidente da Associação Gaúcha dos Engarrafadores 
de Vinhos.

Em nome da classe dos empresários da indús-
tria do vinho, tenho histórias para contar que dão para 
passarmos a tarde e a noite sossegados, porque são 
muito boas e complicadas. Mas para ser breve e não 
tomar muito tempo, gostaria de contar minha história, 
porque é mais simples e fica fácil para entenderem a 
que ponto chegou nosso sacrifício.

Tenho 40 anos de idade e trabalho com meu pai, 
que tem 67 anos. Meu avô e meu bisavô começaram 
a vender vinho, que fabricaram para consumo próprio, 
em 1923. Então, carrego uma história de família de 85 
anos ligada ao vinho. Estou há 40 anos embaixo de 
parreira, convivendo com a uva e o vinho. Não tenho 
como escapar disso. Está no sangue, na raiz, na mi-
nha história.

Pois bem, senhores. Hoje nós vivemos uma situ-
ação complicada. Ao trazer essa história de 85 anos 
na uva e no vinho, o  que mais me deixa chateado e à 
minha família é que estamos prestes a terminar esse 
ciclo de história, não porque não houve investimento. 
Ao contrário. Investimos em tecnologia de plantio e 
produção. Somos hoje um exemplo de tecnologia no 
mundo. Participamos de vários concursos internos e 
externos. Minha empresa, particularmente, foi conde-

corada com mais de 30 prêmios internacionais e na-
cionais. Pergunto: para quê? Para que oportunistas, 
que estão no mercado, que aparecem como indústrias 
do vinho em diversas partes do Brasil – eles não têm 
pudor algum, não têm história, não estão preocupa-
dos com a saúde de ninguém da classe baixa, nem da 
média, nem da alta –, consigam arrumar formas de, 
sem uva, somente com produtos que levam corantes 
sintéticos vermelho bordô, produzir vinho. Tenho aqui 
amostras para os senhores verificarem: contra-rótulo 
com corante sintético vermelho bordô, aroma artificial 
de uva, conservante ácido benzóico e sais. 

Então, quando observo essa questão – por isso 
fiz comentário de assunto particular da minha empresa 
e da minha família –, sinceramente, sinto-me até em 
situação constrangedora, porque gostaria muito que 
meus filhos dessem seqüência a toda essa trajetória. 
Não quero que eles dêem seqüência a uma trajetória 
de industriais oportunistas, porque não fica bem para 
nós colocarmos dentro do mercado produtos que mos-
trem a cara de vinho, têm jeito de vinho, e dizermos 
que faz bem à saúde. Isso é princípio ético, princípio 
que trago como história do meu bisavô.

Tenho em mão provas disso. Emprestei uma para 
o Deputado Ruy Pauletti, que a levou ao plenário, mas 
trará de volta.

Coloquei 2 coquetéis de vinho, uma sangria e um 
coquetel, e uma nota fiscal. Comprei 4 garrafas, ontem, 
em um supermercado de São Paulo. Nas 4 estavam 
escrito vinho tal, TT, que é tinto suave, a 1,99 reais a 
garrafa. Bom, a 1,99 reais não tem como. Nem água 
custa isso hoje. No aeroporto, meia garrafa de água 
custa 3 reais. 

Entregarei também ao Presidente desta Comis-
são um cupom fiscal da compra de 2 garrafas de vinho, 
em Brasília. Não quero citar a marca. São 800 ml de 
vinho tinto suave: uma a 3,39 reais e a outra a 2,99 
reais. Presidente, depois entregarei a V.Exa. o que o 
Deputado Professor Ruy Pauletti levou.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Onyx Lorenzoni) 
– Godinho, vou interromper-lhe por 10 segundos.

O SR. NEIMAR GODINHO – Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Onyx Lorenzo-

ni) – Convido o Secretário de Estado da Agricultura 
e Abastecimento do Rio Grande do Sul, amigo João 
Carlos Machado, para tomar assento à mesa, a fim de 
participar da nossa audiência.

Ele está acompanhando os produtores do Rio 
Grande do Sul, do setor vitivinícola, e nos honra com 
sua presença.

Obrigado, João Machado.
Pode continuar, Dr. Godinho.
O SR. NEIMAR GODINHO – Obrigado.
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Dando continuidade, entreguei a nota ao Depu-
tado Onyx Lorenzoni.

Na verdade – até fiz, no início, algumas brinca-
deiras, trouxe tacinhas de acrílico, não de vidro, nem 
de cristal, porque o produto não merece –, peço aos 
senhores que fiquem bem à vontade para observarem 
esses produtos, mas não beberem, por favor, porque 
eu desejo o bem e a saúde a todos. Mas é  importan-
te tirar o aroma desses produtos, ver como eles são, 
porque todos têm registro no Ministério. Eles não são 
produtos ilegais, nem não estão na prateleira como 
produto clandestino. Eles estão, como produtos ori-
ginais e aceitos, parecendo vinho, nas prateleiras e 
gôndolas de supermercados. E têm registro. Então, 
fico imaginando essa situação.

Até, ontem, quando fui fazer o resumo desse 
meu discurso, não sabia que linha iria tomar. Os se-
nhores me perdoem, mas é difícil falar de situação 
tão evidente. Há supermercados onde o produto está 
sendo anunciado como vinho. Entreguei o cupom ao 
Deputado Onyx, agora.

Essa situação já vem muito complicada desde 
1997, da Lei nº 8.918, de 14 de julho de 1994, que 
dispõe sobre o setor de bebidas e que veio, depois, a 
ser regulamentada, como o Deputado Hermes Zaneti 
disse, pela Lei nº 2.314, de 4 de setembro de 1997, 
que trata também da produção de bebidas alcóolicas 
mistas e coquetel.

Para todo esse problema que estamos sofrendo 
hoje, há documentação protocolada na ANVISA e no 
Ministério da Agricultura. Inclusive, tivemos a oportuni-
dade de colocar a nossa situação e esses problemas 
também na Casa Civil, na semana passada, em reunião 
na qual o Deputado Hermes esteve presente.

Mas, Srs. Deputados, em uma situação bastante 
humilde e transparente, quero dizer-lhes que não sou 
contra a venda de sangria e coquetel. Acho que todo 
mundo pode vender o produto que quiser, mas sou 
contra que produtos venham com a cara dos nossos 
produtos. Porque nós estamos morrendo, estamos em 
uma situação financeira difícil, não estamos conseguin-
do colocar nosso produto no mercado, por conta des-
ses produtos que recebem fermentado de maça e têm, 
conforme o contra-rotulo, vodka. Imaginem vinho tinto 
com vodka, com suco de laranja, com suco de açaí! 

Então, perdeu-se toda a história, perdeu-se todo 
o básico do que o vinho traz para a saúde para produ-
tos baratos, para produtos que a sociedade de classe 
baixa, média ou até alta possa beber e achar que está 
fazendo bem para a saúde.

Por favor, eu peço, encarecidamente, providên-
cias a esses fatos, em nome do setor da indústria e 
da produção rural e dos nossos agricultores, que con-

ta, hoje, com o Presidente, Sr. Schiavenin, que pode 
detalhar melhor a situação que os nossos produtores 
estão vivendo. A indústria vai mal, o produtor vai mal, 
é uma seqüência.

O que pedimos é muito simples: que de uma vez 
por todas, o Ministério da Agricultura torne nulo todos 
os registros expedidos para esses produtos, da forma 
como eles são apresentados ao mercado. Atualmente 
não temos como competir com isso que está sendo 
colocado, legalmente, na prateleira e no mesmo espa-
ço que o nosso produto. Cupom fiscal dizendo que é 
vinho, produto na prateleira dizendo que é vinho junto 
com vinho. 

Faço apelo aos senhores no sentido de que nos 
ajudem. Temos que regularizar e tornar nulo esses re-
gistros. Vou continuar fazendo vinho de uva, mas não 
sei até quando.

Obrigado, senhores.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Onyx Lorenzo-

ni) – Obrigado, Dr. Neimar Godinho.
Passo a palavra ao Dr. Celso Panceri, Presidente 

do Sindicato das Indústrias Vinícolas de Santa Catari-
na, pelo prazo regimental de 15 minutos.

O SR. CELSO PANCERI – Obrigado, Sr. Presi-
dente.

Primeiramente, passarei alguns dados dos quais, 
é provável, nossos Deputados já tenham conheci-
mento.

A área plantada do nosso Estado de Santa Ca-
tarina, hoje, se encontra em 3 mil hectares, e vivem 
nessa atividade em torno de 2 mil famílias, todos de 
pequenos agricultores, que produzem em torno de 1 
hectare, 1,5 hectare. É uma extensão muito grande. 
Hoje, Santa Catarina já é o segundo maior produtor, 
depois do Rio Grande do Sul. Então, já tem uma im-
portância bastante grande.

Como disse o Zaneti , são imigrantes italianos 
que vivem às margens das ferrovias, vieram para cima 
e cultivaram uvas há mais de 100 anos.

Recentemente, houve uma evolução muito grande 
na qualidade de vinhos naquelas regiões, nos projetos 
de altitude principalmente. Hoje, já se tem vinho de mui-
ta boa qualidade lá. E o nosso grande problema nesse 
quadro, como já foi dito pelo Zaneti anteriormente, é 
fazer frente aos importados.

Como seremos competitivos se temos uma tribu-
tação de 40% a 50%? É impossível! Então, estamos 
em um desespero muito grande.

Esperamos que os nossos Deputados nos apóiem 
em que se reduza esse ICMS no mínimo para 12% ou 
que se leve esse tema ao CONFAZ a fim de que todo o 
País possa trabalhar com um imposto um pouco mais 
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reduzido. O grande problema é o ICMS que está em 
25%, 27% ou até mais que isso.

Basicamente, essa questão pode ser resolvida 
num primeiro momento. Em outros momentos, num 
pleito já mais avançado – por que não o SIMPLES 
nacional? – que encaminhamos ao Senado. Acho que 
resolveria em grande parte esses problemas, pelo me-
nos para os pequenos empresários de Santa Catarina 
e em grande parte do Rio Grande do Sul.

Vemos que temos formas para resolver essa 
questão. Como disse antes, a situação catarinense 
não é diferente da dos outros Estados. O problema é 
o mesmo, é uma continuidade.

Esta Casa está bem representada pelos nossos 
Deputados catarinenses, que se têm esforçado muito 
nessa situação.

Deixo o meu pleito, associando aos movimen-
tos de toda a federação, para que possamos resolver 
essas situações.

Era só.
Meu muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Onyx Lorenzoni) 

– Agradecemos a participação ao Celso Panceri.
Convido o Deputado Renato Molling, Segundo-

Vice-Presidente da Comissão de Desenvolvimento 
Econômico, para tomar assento à mesa e nos acom-
panhar nessa audiência conjunta.

Passo a palavra ao Dr. Denis Debiasi, Presidente 
do Conselho Deliberativo da IBRAVIN. 

O SR. DENIS DEBIASI – Saudamos o Deputado 
Onyx Lorenzoni, o nosso colega Hermes, os demais 
membros da Mesa, os Srs. Deputados e os senhores 
presentes.

Representamos o IBRAVIN, que é, no dito popu-
lar, o guarda-chuva do setor. Por isso, estamos juntos 
aqui. De fato o pleito é sério e precisa de todo o esforço 
para que se possa encontrar uma solução.

Hoje podemos dizer, com satisfação, que o grupo 
está muito unido. No decorrer do tempo, nós, indústria e 
produtores, tivemos que nos adaptar, melhorar e capa-
citar para produzir cada vez melhor. A indústria também 
se modernizou, investiu, acreditou e, hoje, produz um 
vinho que não perde para qualquer outro importado. É 
muito melhor o nosso do que o que vem de fora.

Portanto, nós temos um potencial. Esse potencial 
foi construído ao longo dos tempos com muita dificul-
dade. Esse  potencial está aí, e junto com isso somos 
20 mil famílias.

Por isso nós, indústria e produtores, precisamos 
nos empenhar, com esta Comissão e os nobres De-
putados, para acharmos uma saída.

A vitivinicultura surgiu há 130 anos e, de lá para 
cá, sempre se acreditou. O produto derivado do vinho 

está sempre presente nas comemorações, nos aniver-
sários, nos casamentos e, por que não dizer, na missa. 
É um produto nobre que deve merecer o nosso respeito 
e esforço, para que essas famílias continuem, Zaneti, 
produzindo, acreditando que têm espaço.

Nosso vinho é muito bom, só que, como foi dito, 
existem produtos que recebem o fardamento e a ima-
gem de vinho. Há um cacho de uva, e dizem que é tinto. 
A cor do vinho está numa garrafa. Quem vai comprar 
vai pelo mais barato e é enganado.

Estamos preocupados. É de se admirar que um 
país, no ano de 2008, não consegue segurar quem 
se aproveita de um produto tão genuíno e admirado, 
como sempre foi, o vinho. Aproveita-se dessa imagem 
e toma o espaço.

O setor está aqui, precisamos sim, fazer algo. O 
vinho tem de continuar sendo o mesmo. Os nossos 
antepassados trouxeram e plantaram os primeiros 
bacelos para poder beber o vinho, porque lá não po-
diam. Contentes por trazê-los, produzir a uva e beber 
o vinho, hoje estão sendo enganados com produtos 
que o imitam.

Em nome do setor quero dizer que estamos preo-
cupados e vamos encontrar uma solução. Custe o que 
custar, não vamos parar. Estaremos sempre presen-
tes a todos os eventos que falam de vinho e querem 
melhorá-lo.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Onyx Lorenzo-

ni) – Agradeço ao Dr. Denis Debiasi.
Passo a palavra ao Dr. Olir Schiavenin, Coorde-

nador da Comissão Interestadual da Uva.
O SR. OLIR SCHIAVENIN – Boa tarde, Sr. Pre-

sidente, em nome dos produtores de uva agradeço 
por essa iniciativa que mostra, mais uma vez, que o 
Parlamento brasileiro, especialmente os Parlamenta-
res gaúchos, estão comprometidos com um setor tão 
importante para a economia do Rio Grande do Sul: o 
vitivinícola.

Saúdo os demais colegas do importante setor da 
uva e do vinho do Rio Grande do Sul, de Santa Cata-
rina, enfim, do País.

Cumprimento os Deputados Professor Ruy Pau-
letti e Pepe Vargas que se somam a nós nesse grande 
movimento em defesa da uva e do vinho no Brasil, e 
os demais Parlamentares representantes  dos vários 
Estados. O problema não é só do Rio Grande do Sul, 
mas do setor vitivinícola brasileiro.

Sr. Presidente, não vou repetir os motivos e as 
causas que fizeram com que o nosso setor vitiviníco-
la vivesse hoje, eu diria, a pior e maior crise de toda 
a história da vitivinicultura do Rio Grande do Sul e do 
País. 
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Prova de que o setor está em crise é que esta-
mos em pleno movimento em defesa da uva e do vi-
nho no Brasil. Iniciamos esse movimento no dia 12 de 
junho, em Cotiporã, pequeno Município do interior do 
Rio Grande do Sul, quando reunimos, na 9ª Jornada 
da Viticultura Gaúcha, mais de 600 viticultores. E lá, 
num gesto muito nobre, que expressou e expressa o 
sentimento e a preocupação de todas as entidades li-
gadas ao setor vitivinícola – quem tem o folheto pode 
ver –, nós nos demos às mãos, como símbolo de que 
o setor está unido na defesa dos interesses de mais de 
20 mil famílias de pequenos agricultores familiares, os 
quais tenho a honra de representar e defender neste 
momento e em todas as lutas.

Esse movimento teve seqüência no dia 3 de ju-
lho, quando, em Porto Alegre, fizemos a maior mani-
festação de toda a história da vitivinicultura, com mais 
de 4.500 produtores rurais nas ruas. Esses pequenos 
produtores não foram às ruas de graça, ou porque é 
bonito, ou porque não tinham nada para fazer na sua 
lavoura, na sua propriedade. Pelo contrário. Nós, como 
todos os trabalhadores, temos que trabalhar cada vez 
mais para poder sanar as necessidades das nossas 
famílias.

Esses mais de 4.500 agricultores só foram às ruas 
porque realmente estão sendo ameaçados. A reforma 
agrária, como bem disse o Presidente da Câmara Se-
torial da Cadeia Produtiva de Viticultura, Vinhos e Deri-
vados, está sendo ameaçada por esses produtos que 
imitam o vinho e que não interessam a ninguém.

Não podemos, Srs. Deputados, permitir que al-
gumas empresas, usando de subterfúgios e não de 
amparo legal, coloquem no mercado produtos feitos 
artificialmente, em detrimento de quem trabalha e 
produz a matéria-prima: a uva. O nosso movimento 
não pára. 

Tivemos alguns avanços no âmbito do Governo 
Federal, mas precisamos realmente resolver os re-
ais problemas e as causas que fizeram com que em 
torno de 150 milhões de litros de vinho estivessem 
excedentes. Isso ameaça a sobrevivência dessas fa-
mílias e poderá, se não tivermos uma ação forte e o 
apoio indispensável de toda a população brasileira, 
principalmente dos nossos Parlamentares, na próxi-
ma safra, não ter onde armazenar esses mais de 150 
milhões de quilos uva. O problema é mais grave do 
que pensamos.

O nosso receio é de que, se não tivermos ne-
nhuma ação concreta, aconteça com o nosso vinho de 
mesa – que é mais de 80% de todo o vinho produzido 
no País – o que ocorreu com o conhaque, o vinagre e o 
vermute: não utilizarem mais a matéria-prima vinho ou 
destilado de vinho na elaboração desses produtos.

Também gostaria de dizer que contamos com o 
apoio de mais  de 30 entidades: Associação Brasileira 
de Enologia; Associação Catarinense de Vinhos Finos 
de Altitude; Associação Cultural e de Desenvolvimento 
dos Caminhos da Colônia; Associação dos Municípios 
da Encosta Superior do Nordeste; Associação dos Pro-
dutores de Vinhos dos Altos Montes; Associação dos 
Engarrafadores de Vinho de Jundiaí; Associação dos 
Produtores de Vinho de Monte Belo do Sul; Associação 
dos Produtores de Vinho de Pinto Bandeira; Associa-
ção dos Produtores de Vinho do Vale dos Vinhedos; 
Associação dos Vinicultores de Garibaldi; Associação 
dos Vinicultores de Veranópolis; Associação dos Vini-
cultores de Farroupilha; Associação Gaúcha de Vini-
cultores; Associação dos Engarrafadores de Vinho do 
Rio Grande do Sul; Associação Nacional dos Engarra-
fadores de Vinho; Associação Vale das Antas; Câmara 
de Vereadores da Serra; Câmara Setorial da Uva e do 
Vinho; Comissão Interestadual da Uva; Federação das 
Cooperativas Vinícolas do Rio Grande do Sul – FE-
COVINHO; Federação das Indústrias do Rio Grande 
do Sul – FIERGS; Federação dos Trabalhadores na 
Agricultura no Rio Grande do Sul – FETAG; FARSUL, 
FETAESC; IBRAVIN; Instituto do Vinho do Vale do São 
Francisco; Organização das Cooperativas do Estado do 
Rio Grande do Sul – OCERGS; Sindicato da Indústria 
do Vinho do Rio Grande do Sul; Sindicato da Indústria 
do Vinho de Jundiaí; Sindicato da Indústria do Vinho 
de São Roque; sindicatos de trabalhadores rurais de 
toda a região; sindicatos rurais da Serra Gaúcha; União 
Brasileira de Vitivinicultores; Sindicato da Indústria do 
Vinho do Rio Grande do Sul. E hoje recebemos a ade-
são do Instituto Brasileiro de Frutas – IBRAF.

Vejam o grande número de entidades, a verda-
deira corrente que o setor vitivinícola está formando 
em defesa da sobrevivência de mais de 20 mil famílias, 
de mais de 700 vinícolas e de um universo de mais de 
100 mil pessoas que dependem direta e indiretamente 
desse setor. 

Esse setor é estratégico, é muito importante. Em 
nossa região, se desaparecer a cultura da uva e do vi-
nho, haverá um grande problema social, um êxodo rural 
que vai engrossar cada vez mais a fila dos sem-terra, 
dos sem-emprego e assim por diante. 

Como dizia antes, não é por nada que estamos 
com esse movimento, não é por nada que estamos 
aqui, não é por nada que realizamos todas essas 
ações. No próximo dia 15, faremos mais uma grande 
manifestação na fronteira, para mostrar, mais uma 
vez, que o setor e essa atividade tão importante, que 
veio com nossos primeiros imigrantes italianos há 133 
anos, não pode desaparecer de uma hora para outra. 
Estamos com um fôlego, diria, de em torno de 30% do 
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oxigênio, mas não vamos desanimar. Estamos unidos 
e vamos até o fim.

Esperamos contar com o apoio de todos os nos-
sos Parlamentares, independentemente de Estado, de 
qual a Comissão ou qual o setor que defende. Acima de 
tudo, temos de defender quem trabalha, quem produz 
honestamente neste País, quem produz um produto 
genuíno, que é rastreado com cadastro vitícola, que é 
rastreado com uma série de outros instrumentos, como 
é o vinho, um produto genuíno. 

Esses produtos que imitam o vinho não utilizam 
matéria-prima de qualidade e não têm sequer uma 
ferramenta que controle e que garanta ao consumidor 
que é um produto feito de acordo com a lei. Não sou 
médico, mas brincava antes com o Deputado Pepe 
Vargas que não me arriscaria a tomar essa bebida 
porque acredito que as conseqüências para a saúde 
seriam muito drásticas. Se o vinho utilizasse a dose 
de conservantes, de aditivos que usam esses produ-
tos, com certeza, os industriais iriam para a cadeia 
no dia seguinte. 

Acho que essa é uma ação forte que temos de 
fazer em defesa da vida, em defesa de milhares de 
pessoas que não têm outra coisa a fazer na nossa 
terra, em função do clima, em função da topografia; 
não têm outra alternativa a não ser continuarem pro-
duzindo, gerando renda, gerando imposto e mantendo, 
acima de tudo, o nosso homem no campo. 

Mais uma vez, agradeço a  oportunidade. 
Para finalizar, gostaria de destacar, como muito 

bem disse o coordenador da Câmara Setorial, para 
os senhores terem uma idéia da ameaça sobre o se-
tor, que o espaço que esse produto que imita o vinho, 
que não deveria estar no mercado, nos tirou é de 150 
milhões de litros de vinho. Este ano, tínhamos a ta-
refa de comercializar 519 milhões de litros, ou seja, 
os 330 que produzimos este ano mais os 189 litros 
que tínhamos de estoque de passagem de 2007 para 
2008. E vivemos a triste realidade de que, no primeiro 
semestre de 2007 e de 2008, vendemos somente 90 
milhões de litros de vinho. Portanto, ainda temos em 
estoque 430 milhões de litros de vinho. Se continuar 
dessa forma, não vamos ter espaço para a colocação 
de toda a uva. Há a ameaça de a uva ficar no parreiral 
em função de esses produtos, que não geram nada de 
renda e não mantêm o agricultor no campo, ocuparem 
indevidamente o espaço de um produto genuíno pro-
duzido por milhares e milhares de pessoas. 

Esse é o nosso apelo, Srs. Deputados. Espera-
mos contar com a compreensão e com a colaboração 
de todos. Tenho certeza de que a ação dos senhores 
é indispensável para que consigamos resolver todos 
esses problemas. O Governo do Estado está do nosso 

lado. Está aqui o nosso Secretário da Agricultura, numa 
demonstração de que o setor é importante. 

Reconhecemos também, em nome dos produto-
res, que o Governo Federal fez bastante para o setor 
vitivinícola, mas não é o suficiente. Temos um projeto 
de destilar em torno de 40 milhões de litros e de es-
coar mais cerca de 12 milhões. Esses 2 projetos re-
tirariam no mercado em torno de 50 milhões de litros 
de vinho. Essa é uma boa demonstração do Governo, 
mas não é o suficiente. Precisamos – repito – cortar o 
mal pela raiz, porque se não resolvermos o problema 
do contrabando, da alta carga tributária, do alto volume 
de importações; se não revermos o acordo do MER-
COSUL, se não revogarmos o acordo bilateral com 
o Chile e, acima de tudo, não acabarmos com esses 
“denorexes”, que é uma verdadeira química, no ano 
que vem não teremos 150 milhões de litros excedentes, 
teremos mais de 300 milhões. E a vitivinicultura, que é 
um segmento importante da economia não só do Rio 
Grande do Sul, mas do País, estará sendo ameaçada 
e com os dias contados. 

Agradeço, mais uma vez, a oportunidade e faço 
um apelo, em nome de todos os produtores de uva e 
de todo o setor, no sentido de que cada um de nós 
faça a sua parte para resolver esses problemas. E que 
a bonança e a tranqüilidade voltem a reinar no setor 
vitivinícola brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Onyx Lorenzo-
ni) – Agradecemos a manifestação ao Sr. Olir Schia-
venin.

Passarei a palavra ao Sr. João Carlos Fagundes 
Machado, Secretário da Agricultura, Pecuária e Agro-
negócio do Rio Grande do Sul, para que faça a sua 
manifestação. 

Logo depois, passaremos a palavra às Sras. e 
Srs. Deputados inscritos.

O SR. JOÃO CARLOS FAGUNDES MACHADO 
– Cumprimento o Presidente desta Comissão, nosso 
amigo Deputado Onyx Lorenzoni, o representante da 
Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria 
e Comércio, nosso amigo Deputado Renato Molling, 
os representantes do setor vitivinícola aqui presentes, 
os Deputados Covatti e Pauletti, do nosso Estado, e 
os demais Deputados aqui presentes.

Queremos aqui dizer da preocupação do Governo 
do Estado com esse setor. Acho que aqui as Lideran-
ças muito bem expuseram o momento, as dificuldades, 
as razões e a extensão da preocupação com o que vai 
ocorrer. Acho que a maioria do Srs. Deputados conhe-
cem muito bem essa situação.

Queríamos dizer que o Governo do Estado está 
altamente preocupado, porque sabe da importância 
social e econômica que tem esse setor para a nossa 
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economia, falando apenas do Rio Grande do Sul. É 
um setor organizado, unido, que  tem toda a cadeia 
organizada, que vem crescendo desde o produtor, em 
qualidade, em produtividade, enfim, é um setor que 
tem mostrado plena eficiência, assim como também a 
nossa indústria, que, a cada ano, vem conquistando os 
prêmios pela qualidade do vinho em âmbito mundial. 

Não é justo que agora, por algumas distorções, 
perdamos todo esse investimento, todo esse passado, 
todo esse capital. Como essa questão das importações, 
os acordos com os países vizinhos, que é altamente 
danoso ao nosso vinho; como também esses vinhos 
que entram ilegalme Mnte, todos sabemos que entram 
muito, especialmente no nosso Estado; como também 
esses produtos que foram demonstrados aqui, que não 
têm nada a ver com vinho e são vendidos, comercia-
lizados e consumidos como se fossem vinhos. São 
distorções gritantes. 

Nós estamos aqui porque confiamos nestas 2 
Comissões, nos Srs. Deputados. A esperança que te-
mos é a de que os senhores, que compõem essas 2 
Comissões, consigam alertar, conscientizar o Gover-
no em relação aos prejuízos que estamos tendo e às 
conseqüências que poderão advir. 

Agradeço esta oportunidade e cumprimento as 
2 Comissões. Tenho certeza de que essas Comissões 
irão dar andamento ao debate do assunto, que tratarão 
com carinho especial. 

Em nome do Governo do Estado, agradecemos o 
apoio, a compreensão e este espaço que os senhores 
nos abriram. Esperamos que os senhores mantenham 
viva essa cadeia tão importante para o desenvolvimen-
to do nosso Estado e do nosso País.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Onyx Loren-
zoni) – Agradecemos a manifestação do Secretário 
João Carlos. 

Passo a palavra ao Deputado Renato Molling, da 
Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria 
e Comércio, que trabalha conjuntamente esse tema 
conosco, para as suas considerações. 

O SR. DEPUTADO RENATO MOLLING – Eu 
gostaria de cumprimentar o Presidente da Comissão, 
Deputado Onyx Lorenzoni, por, juntamente com a Co-
missão de Desenvolvimento Econômico, promover esta 
audiência pública tão importante. 

Quero saudar todos os que já se apresentaram 
aqui, especialmente o Secretário da Agricultura do 
Estado do Rio Grande do Sul, João Carlos Machado, 
e os Srs. Deputados. Parabenizo as entidades e esse 
movimento que, com toda a certeza, é muito importante. 
É de fundamental importância essa mobilização – nós 
acompanhamos um pouco pela imprensa, não conse-
guimos estar lá junto porque estávamos trabalhando 

aqui em Brasília – que sensibilizou a todos, reunindo 
milhares de pessoas, o que demonstra a real gravida-
de desse tema. 

Ao mesmo tempo em que os governos estão ten-
tando ajudar, amenizar a situação, sabemos que hoje, 
como foi afirmado aqui, temos algumas questões muito 
graves que precisam ser resolvidas: as questões do 
contrabando, da alta carga tributária e também a do 
câmbio, em que o nosso vinho compete de uma ma-
neira totalmente desigual com outros países. E isso 
não é justo. Esse setor já faz parte da cultura do nosso 
País e hoje está sofrendo dessa maneira. 

Temos que nos empenhar muito no sentido de 
proibir algumas práticas que estão acontecendo, quan-
do se compra suco e todo tipo de barbaridade como 
se fosse vinho. A maior parte da população ainda não 
consegue distinguir muito o que é um vinho de qualidade 
do que é um suco. Esse é um processo muito lento. 

Precisamos fazer alguma coisa por esse setor 
tão importante da economia do nosso País, que gera 
milhares de empregos que, por sua vez, dão a milhares 
de famílias a oportunidade de permanecerem na sua 
terra, no interior, e terem uma boa qualidade de vida. 
Se continuar dessa maneira, com certeza, em breve 
teremos muitos problemas. 

É política dos governos, realmente, ajudar o pro-
dutor rural, fazer com que ele permaneça no campo, 
onde existe muito menos problemas do que nas ci-
dades. Temos de agir concretamente para realmente 
amenizar e fazer com que esse setor possa crescer 
e vender cada vez mais o vinho de qualidade que fa-
bricamos. Temos mercado, temos espaço para esse 
crescimento. Basta termos uma política que beneficie 
o produtor, que o ajude ou que, pelo menos, dê a ele 
igualdade de condições para competir com os produtos 
que vêm de outros países, especialmente do MERCO-
SUL, com o câmbio defasado que temos.

Esta audiência pública é muito importante. Nela 
questões pontuais foram colocadas não só pelo movi-
mento, mas pelos Parlamentares. Temos que continu-
ar unidos para fazer com que a legislação possa ser 
aperfeiçoada, para que realmente possamos comprar 
o verdadeiro vinho, porque esta composição aqui, san-
gria, não é vinho. Isso realmente é muito injusto.

Estamos à disposição. Parabéns a vocês pela 
mobilização. Temos certeza de que nós, Parlamenta-
res, unidos, vamos conseguir, juntamente com todas 
as entidades, fazer com que esse setor tão importante 
da economia possa, em curto espaço de tempo, voltar 
a crescer e a gerar muitos empregos. 

Sou Relator de um projeto que classifica o vinho 
como alimento. É muito complicado. Vimos tentando, 
mas é muito difícil. Essa seria uma alternativa, espe-
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cialmente para a questão da carga tributária altíssima 
que tem o vinho. É um projeto do Deputado Paulo Pi-
menta do qual sou Relator, mas temos tido dificulda-
des de conseguir avançar para aprová-lo. Há algumas 
restrições, principalmente agora, com a Lei Seca. Ficou 
mais difícil ainda. O projeto chegou em um momento 
meio ruim. Mas, com certeza, ele ajudaria, porque, na 
minha opinião – eu já li bastante sobre isso –, o ver-
dadeiro vinho realmente é alimento. É outra questão 
que temos que trabalhar.

Não quero alongar-me. Passo a palavra ao pri-
meiro inscrito, Deputado Zonta, do Estado de Santa 
Catarina, grande batalhador pela agricultura, com muito 
conhecimento nessa área. 

O SR. DEPUTADO ZONTA – Obrigado, Depu-
tado Renato Molling, a quem eu saúdo, assim como 
ao Presidente da Comissão de Agricultura, Deputado 
Onyx Lorenzoni. Também quero saudar o Secretário 
da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, toda a 
representação da cadeia produtiva do vinho, os produ-
tores de vinho, na pessoa do Dr. Celso Panceri, nosso 
representante catarinense e um exímio produtor de vi-
nho de qualidade na região de Tangará e Ibiam, o que 
nos orgulha. Agradecemos a todos por estarem aqui.

Ouvimos aqui a exposição dos problemas que 
estamos vivenciando no Brasil quanto à sobrevida 
dessa atividade oriunda do continente europeu que 
tem um berço histórico e que faz parte do processo 
de colonização brasileira. 

Sou uma família que chegou em 1890, em Bento 
Gonçalves, no Estado do Rio Grande do Sul, a família 
nº 917, que recebeu o lote nº 23, na costa do Rio das 
Antas e que, naturalmente, também teve uma partici-
pação nesta área da vitivinicultura. 

O problema que vivenciamos foi aqui colocado 
principalmente em 4 temas fundamentais. Gostaria de 
dizer da identificação que temos com o setor não só no 
sistema cooperativo, mas também nas iniciativas dos 
produtores e das indústrias vinícolas de Santa Catari-
na, principalmente do Vale do Rio do Peixe, da Serra 
de São Joaquim, do sul do Estado e do nosso oeste. 
Enfim, temos uma produção bastante diversificada. 

Também gostaria de dizer dos avanços e dos 
investimentos que os produtores e as indústrias viní-
colas têm feito em Santa Catarina e no Brasil, vamos 
reconhecer. É lógico que o Estado do Rio Grande do 
Sul lidera. Destacamos também a busca e a pesquisa, 
fazendo referência à presença da EMBRAPA Uva e Vi-
nho, que está instalada em Bento Gonçalves, que tem 
dedicado uma atenção especial. Podemos dizer, em 
alto e bom som, da evolução da qualidade dos nossos 
vinhos, que hoje já se comparam aos melhores vinhos 
do mundo, graças aos investimentos. Também temos 

que prestigiar os laboratórios que podem certificar 
esses vinhos. Aliás, acho que a certificação é um dos 
meios para nós podermos separar bem o que é vinho 
de qualidade e o que é faz-de-conta de vinho. 

Em Santa Catarina tivemos a oportunidade, quan-
do Secretário Estadual da Agricultura, de instalar aque-
le que é hoje o melhor laboratório de vinho do Brasil, 
em Videira. No Estado do Rio Grande do Sul também 
existe um de altíssima qualidade.

Quero deixar aqui o nosso apoio integral à essa 
discussão, Presidente Onyx Lorenzoni e Deputado 
Renato Molling, no Parlamento. Esta Casa é o fórum 
ideal para essa discussão, tanto quanto à questão da 
legislação tributária, quanto à fiscalização fitossanitá-
ria e ao combate ao contrabando. Há necessidade de 
haver uma valorização desse produto tão importante 
para a vida dos brasileiros em âmbito mundial.

O consumo do vinho no Brasil está crescendo. 
E, naturalmente, os tomadores de vinho estão ficando 
cada vez mais exigentes. Mas, realmente, nós não po-
demos competir com nosso vinho, dada as facilidades 
para a entrada de vinhos subsidiados de outros países, 
do MERCOSUL ou da Europa. Além disso, há o con-
trabando, que é lamentável e tem havido em grande 
quantidade. E é preciso definir bem o que é vinho. O 
vinho é de uva, não tem outro jeito. E aí vem a neces-
sidade de certificação. 

Temos que fazer uma ação solidária, fazer tramitar 
no acordo do CONFAZ a questão do ICMS – o IPI nós 
temos que lutar por aqui. Há nesta Casa um projeto de 
reforma tributária. Temos que assumir o compromisso 
de tratar, na reforma tributária, a questão do vinho com 
muito carinho, para que possamos competir. Deve ha-
ver incentivos, porque o Brasil tem condições de ser 
auto-suficiente na produção de vinho, tem condições 
de competir, e a competição sempre é salutar. Preci-
samos investir, cada vez mais, na diversificação de 
nossa indústria, no produtor de uvas com qualidade. 
E para isso precisamos de incentivos.

Contem conosco, quer na Comissão de Agricul-
tura, quer como Presidente da Frente Parlamentar do 
Cooperativismo, quer como um consumidor de vinho 
que somos, até porque temos uma recomendação 
médica no sentido de, todo dia, tomar uma taça de 
vinho. É lógico que é apenas uma. Não é como dizia 
o Deputado Duarte Nogueira, que o cidadão foi em 6 
médicos e todo mundo recomendou uma taça de vinho. 
Então, ele está tomando 6 taças de vinho por dia. Aí 
já não dá. A Lei Seca pega. Mas vinho, efetivamente, 
é alimento. Podem contar com o nosso apoio. 

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Onyx Lorenzoni) 

– Com a palavra o Deputado Moreira Mendes.
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O SR. DEPUTADO MOREIRA MENDES – Sr. 
Presidente, parabenizo V.Exas. pela iniciativa de apre-
sentação do requerimento para realização desta au-
diência pública. Cumprimento todos os presentes. Na 
pessoa do Dr. João Machado, Secretário da Agricul-
tura do Rio Grande do Sul, presto uma homenagem a 
todos os presentes.

Pouco conheço do vinho, a não ser a saborosa 
experiência de degustar um bom vinho. Não sou um 
conhecer técnico do produto, sou apenas um aprecia-
dor do bom vinho. 

Represento um Estado do Norte, Rondônia. Lá, 
o consumo de vinho é muito baixo, porque é uma re-
gião muito quente e geralmente as pessoas associam 
o consumo dessa bebida às regiões mais frias.

Quero fazer um comparativo. Não conheço muito 
o problema, li a respeito e escutei atentamente apenas 
alguns dos palestrantes, porque estava na Comissão 
de Constituição e Justiça, mas quero fazer uma com-
paração com Rondônia. Lá nós temos um problema 
sério, um problema ambiental, uma falta de compreen-
são do resto do Brasil para com a nossa região, o norte 
do Mato Grosso e o sul do Pará. Somos, na verdade, 
incompreendidos. Muitas pessoas, muitas regiões do 
Brasil acham que somos devastadores, que somos 
os vilões da floresta amazônica, o que não é verdade. 
Rondônia é constituída, inclusive, de muitos gaúchos, 
muitos catarinenses e muitos paranaenses que foram 
para lá a chamado do Governo Federal para explorar 
aquela região – sou um deles, sou paulista e fui para 
lá. E hoje somos os vilões. 

Qual a comparação que quero fazer? É que todos 
nós temos problemas. Assim como eu sempre apelei 
para os meus colegas Deputados Federais no senti-
do de que se sensibilizassem com a nossa situação, 
e isso já é uma realidade, todos eles, na Comissão 
de Agricultura, estão sensibilizados com o problema 
da Amazônia, sobretudo da nossa região, sinto-me 
na obrigação de também ser solidário a um problema 
que é muito específico da Região Sul, do Rio Grande 
do Sul, de Santa Catarina e de um pedaço do Nordes-
te que também produz um bom vinho. Vou sair daqui 
com a certeza de que nós, Parlamentares, a Câmara 
dos Deputados, devemos tomar alguma atitude no 
sentido de proteger aquilo, como diz aqui o panfleto, 
que é um orgulho nacional, que é o nosso vinho, que 
é a nossa uva. 

Sou descendente direto de italianos – metade 
do meu sangue é italiano, metade é português. Tenho 
toda a razão do mundo para entender essa questão e 
constatar o avanço que a vinicultura obteve no Brasil, 
sobretudo nos Estados do Sul. Por isso, devemos ser 
solidários. Embora represente um Estado do Norte, 

vou associar-me aos Deputados que representam a 
Região Sul para enfrentarmos esse problema.

Quando eu vejo que a carga tributária do vinho 
nacional chega a 48,93%, 49%, arredondando, 50% em 
uma garrafa de vinho, pergunto se o vinho importado 
tem a mesma carga. Será que essa bebida misturada 
citada aqui – eu não sabia, para mim era um vinho de 
má qualidade, aprendi agora que isso não é vinho, é 
uma mistura química – tem a mesma carga? 

Temos que tomar providências, temos que exigir 
providências do Governo, sobretudo da ANVISA, pois 
essa questão da saúde pública é muito grave. Alguns 
dos palestrantes falaram sobre esse tema. Esse é o 
nosso papel. Temos que ser solidários ao problema 
dos nossos amigos do Estados do Sul, sobretudo do 
Rio Grande do Sul e de Santa Catarina; temos de ser 
parceiros dos Deputados que representam essa região 
no sentido de encontrarmos uma solução.

É o registro que queria fazer nesta tarde.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Onyx Lorenzoni) 

– Obrigado, Deputado Moreira Mendes.
Passo a palavra ao Deputado Moacir Michelet-

to.
O SR. DEPUTADO MOACIR MICHELETTO – 

Sr. Presidente, Sr. Secretário da Agricultura, Sras. e 
Srs. Deputados, senhores palestrantes, assim que 
cheguei à Comissão vi aquele vinho e aquelas taças 
ali dentro e achei que iria tomar um vinho gostoso, de 
boa qualidade. Vejam bem o que faz a imagem do va-
silhame. E não imaginei que poderia ser um vinho de 
má qualidade. 

Quero aqui dizer para o Celso Panceri, que me 
conhece, também sou filho de agricultor, da Linha San-
to Alécio, antiga Ponte Alta, hoje Ibiam, e no Paraná 
sou plantador de uva, que estou impressionado com 
as denúncias feitas aqui. Conversei agora há pouco, 
em Toledo, com o Presidente de uma cooperativa de 
vinho que acabamos de fundar. Depois vou dizer o que 
o Governador tem feito em termos de ICMS.

Farei algumas observações. Também sou produtor 
de vinho. O Estado do Paraná, principalmente o oeste, 
foi colonizado por gaúchos. Meus avós saíram da Itália 
e foram para Amaral. De lá foram para Santa Catarina 
e depois para o Paraná. É a nossa origem. Inclusive, 
lá em Santa Catarina meu avô fazia vinho esmagan-
do a uva com os pés. Então, falo isso com condições, 
além de ser agrônomo. Estamos aqui com o coração 
na mão, como disse o presidente da cooperativa, por-
que estamos numa situação angustiante. 

Quero fazer 2 observações. Há 90 dias, voltei da 
Europa, de uma missão oficial. Na Croácia, visitamos o 
caminho dos vinhos. Lá se ganha dinheiro com o vinho. 
Uma pequena propriedade de no máximo 3 hectares 
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é do grande produtor; o restante é de 1 hectare, meio 
hectare. É uma verdadeira indústria do vinho. Fomos 
lá para ver como se ganha dinheiro com o vinho, mas 
com o apoio integral de um programa de governo. 

Domingo voltei dos Estados Unidos, e lá, em 
restaurante, brigavam, Estado com Estado, se o vinho 
da Califórnia era melhor ou se era o de Illinois. Não 
se falava em vinho da Espanha, da França, da Itália. 
Era vinho dos Estados Unidos. Eu moro no oeste do 
Paraná e vejo caminhões e carros com caixas e cai-
xas de vinho da Argentina e do Chile que entram no 
nosso Estado. 

Faço essas observações porque o que acon-
tece hoje no Brasil é que a criatura está matando o 
criador. 

Temos que rever o tratado do MERCOSUL, porque 
é uma política de reconversão. O Governo brasileiro 
precisa analisar se tem que ser revista essa política.

Aqui nesta audiência pública estamos chorando 
um no ombro do outro. Esta audiência pública está 
incompleta. Nós temos aqui um cenário onde faltam 
personagens. Aqui se faz denúncias sérias de que está 
havendo, inclusive, contrabando. Deveria estar aqui o 
pessoal do Ministério da Fazenda. Os senhores estão 
denunciando, mas eles não estão aqui. Deveria estar 
aqui alguém do Ministério da Agricultura, que autorizou 
essa loucura que está aqui. Eu até poderia ter caído 
no canto da sereia. Fiquei deslumbrado, achei que, 
pelas taças, iríamos tomar vinho e, de repente, esta-
mos tomando veneno. Será que isso é justo? Estão 
nas gôndolas dos nossos supermercados, autorizados 
pelo Ministério da Agricultura, e há até outros vinhos 
nas gôndolas, bonitos, que entram no País através do 
contrabando. O pior de tudo é que a ANVISA deveria 
estar aqui, mas complica a nossa vida com outras coi-
sas. Temos produtos que estão lá há 4, 5, 10 anos e a 
ANVISA não autoriza. 

Outra coisa que quero destacar aqui é que foi le-
vantado que há 2 projetos em tramitação nesta Casa. 
Nós precisamos ter coragem de levantar essa discus-
são, porque o lobby daqueles que defendem entre o 
químico e o enólogo é forte. Quem entende de vinho 
é o enólogo e não o químico. Nós temos que enfrentar 
isso. Os Deputados que estão aqui têm que ter cora-
gem de fazer isso, porque, do contrário, serão 2 per-
sonagens analisando, porque o químico vai fazer isso 
que está aí, e o enólogo não tem condições de fazer 
isso, por consciência e até por formação. 

Sobre o problema do ICMS, dos tributos, o nosso 
Governador Requião zerou o ICMS para a uva moída 
dentro do Estado do Paraná. O Governador de Estado, 
Sr. Secretário da Agricultura, pode diminuir enorme-
mente os tributos. 

Faço uma sugestão aos Presidentes destas 2 
Comissões. Esta audiência está incompleta. Os se-
nhores fizeram a denúncia. O Ministério da Fazenda, 
o Ministério da Agricultura e a ANVISA têm que estar 
presentes para podermos completar, porque a denún-
cia que está sendo feita é séria e esse setor tem que 
ser ajudado para não morrer, porque a criatura está 
matando o criador. 

Esse é o meu depoimento.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Onyx Lorenzo-

ni) – Obrigado. 
Tem a palavra o Deputado Gervásio Silva.
O SR. DEPUTADO GERVÁSIO SILVA – Sr. Presi-

dente, Deputado Onyx Lorenzoni, Srs. Parlamentares, 
eu quero, na pessoa do Presidente do Sindicato das 
Indústrias Vinícolas de Santa Catarina, nosso amigo 
pessoal Celso Panceri, cumprimentar os representantes 
das outras entidades produtoras de vinho. O Deputado 
Micheletto destacou aqui com muita propriedade que 
estamos sozinhos nesta audiência. O Governo, que de-
veria estar aqui, não está: Receita Federal, Ministério 
da Agricultura, ANVISA. É um absurdo. 

O vinho nada mais é do que um produto derivado 
de uma atividade agrícola, e ter uma carga tributária 
de praticamente 50% é impraticável.

Já participei de audiências públicas no Senado, 
com os produtores do Rio Grande do Sul, tratando, 
numa outra oportunidade, do mesmo assunto. Mas é 
totalmente inviável competir com uma carga tributária 
dessa. E quando nos deparamos, nas gôndolas de 
mercado, com os vinhos importados a 3, 4, 5 reais a 
garrafa, para mim não é só a carga tributária. Também 
não deve ser vinho, não deve ser feito só de uva o vinho 
que chega ao Brasil com esse preço. E isso é comum. 
Além do produto nacional que foi apresentado aqui, 
nós nos deparamos, nos mercados, com o vinho. Cla-
ro que a carga tributária influi, mas eu, sinceramente, 
não tenho coragem de adquirir esse produto, porque 
tenho consciência plena de que realmente não é um 
vinho de qualidade. 

Entendo que devemos ter uma ação mais dire-
ta, que não fique só nesta audiência pública. Precisa-
mos em Santa Catarina, Deputado Celso Maldaner, 
que também é daquele Estado, resolver a questão do 
ICMS Estado por Estado, com a anuência do CONFAZ. 
O que nos preocupa é que vivemos um momento no 
nosso País em que o consumo de vinho cresce e as 
dificuldades dos nossos produtores aumentam. É vi-
sível o crescimento do consumo de vinho. Há alguma 
coisa errada. 

Dizia o Dr. Godinho no seu pronunciamento so-
bre a quantidade de vinho em estoque, o que sobrou 
da safra passada e dessa safra. Naturalmente, é pre-



Agosto de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 14 38019 

ciso, sim, colocar barreiras às importações e rever a 
questão tributária, porque temos um produto sendo 
importado que é danoso a uma atividade importante 
social e economicamente para nosso País, principal-
mente para nosso Estado, o Rio Grande do Sul, e para 
os outros Estados produtores.

Eu quero, Celso, como desde o início, desde a 
criação do sindicato, continuar junto nessa luta, junto 
com o Rio Grande do Sul e os outros Estados produto-
res de vinho. Não é uma tarefa simples, mas eu entendo 
que só há um caminho: rever a questão tributária. 

O produto de má qualidade é uma questão, como 
disse o Zonta, de certificação da ANVISA, do próprio 
Ministério da Agricultura. Tem que se proibir.

Eu participo da Comissão de Meio Ambiente. Nós, 
em Santa Catarina, ainda temos mais um problema, 
que o Rio Grande do Sul vai enfrentar também. O CO-
NAMA está querendo, com a regulamentação da Lei da 
Mata Atlântica, que áreas acima de 850 metros sejam 
consideradas de preservação permanente. Nós, em 
Santa Catarina, estamos desenvolvendo a vinicultura 
nas regiões altas do Estado. A região de São Joaquim, 
a própria região de Tangará, tem áreas a 1.800 metros, 
no Marari. Temos mais esse problema.

Eu estou representando a Câmara no CONA-
MA, como membro da Comissão de Meio Ambiente. 
Sou conselheiro do CONAMA atualmente e fui para 
lá justamente com essa preocupação, porque nossos 
produtores de uva e de maçã, de Santa Catarina, se-
rão todos prejudicados. Na visão do CONAMA, a cota 
acima de 850 metros torna-se APP, e aí não se faz 
mais nada.

Além disso, quanto à questão específica, eu vejo 
estes caminhos: a qualidade é um problema da ANVISA 
e do Ministério da Agricultura, mas a questão tributária 
é de cada Estado e aqui do Ministério da Fazenda, para 
que possamos realmente ter uma tributação digna de 
um produto advindo da atividade agrícola.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Onyx Lorenzo-

ni) – Obrigado, Deputado Gervásio Silva.
Tem a palavra o Deputado Professor Ruy Pauletti. 

Logo depois, falará o Deputado Celso Maldaner. Em 
seguida, ouviremos os debatedores.

O SR. DEPUTADO PROFESSOR RUY PAULETTI 
– Deputado Onyx Lorenzoni, gostaria de cumprimentá-
lo pela iniciativa de realização desta reunião. Cumpri-
mento também todos os que fazem parte da Mesa.

Acabei de fazer um pronunciamento no plená-
rio em que fiz a denúncia e convidei os Deputados 
a virem aqui conhecer o problema. Tenho certeza de 
que a maioria dos Deputados não entendem a exata 

dimensão do problema da uva e do vinho. Portanto, é 
preciso que continuemos a falar sobre isso.

Mas também temos de tratar da responsabilida-
de dos Ministérios da Agricultura e da Saúde por não 
tomarem providências ou por permitirem esses vinhos 
com produtos químicos. Tenho aproveitado todas as 
oportunidades que me são oferecidas naquele minuto 
que nós, Deputados, temos ou, de vez em quando, os 
3 minutos para falar sobre a minha região, especifica-
mente sobre a uva e o vinho.

Sou um Deputado que nasceu no meio das can-
tinas. Hoje mesmo devo fazer uma gravação no pro-
grama A Voz do Brasil em que vou abordar esse as-
sunto, vou fazer essa denúncia que os senhores estão 
fazendo aqui.

E vou mais longe: acho que essa crise é momen-
tânea, ela poderá passar, poderá perdurar. Mas eu vou 
abordar um outro aspecto. Acho que o assunto foi aqui 
muito bem abordado. Vou abordá-lo sob o aspecto da 
pequena propriedade.

A pequena propriedade precisa de uma política 
agrícola própria, do contrário ela não vai subsistir. E 
não temos uma política agrícola própria para a peque-
na propriedade. É uma reforma agrária que deu certo, 
com a vinda dos italianos, mas que neste momento 
passa por uma série de dificuldades.

É uma agricultura de difícil reconversão. A parreira 
é uma cultura permanente , e mesmo que se tentasse 
erradicá-la, o que os, nossos amigos lá de Flores da 
Cunha, Nova Pádua e Caxias, iriam fazer? Se sobrar 
150 milhões de quilos de uva, o que vão fazer esses 
colonos? Vão plantar alho? E, depois, o Governo im-
porta 10 milhões de quilos por mês. Vão plantar o quê? 
Cebola? Os colonos não sabem.

É preciso, portanto, que haja uma política própria 
que analise o microclima, o solo, sua consistência, o 
problema das chuvas, das geadas, para que definir, 
nessa política, o melhor uso da terra, porque nem 
sempre o melhor uso da terra que se poderia fazer ali 
é a plantação de parreiras.

Geograficamente é impossível mecanizar a lavou-
ra. Na nossa região, não se pode falar em colheita de 
uva mecanizada. É difícil usar todos os mecanismos 
técnicos para tratos culturais devido o relevo do solo, 
do declive. E nem todos os terrenos têm a insolação 
capaz de produzir boas uvas.

É preciso que se adote uma política própria – e 
não se muda a cultura agrícola de uma região de uma 
hora para outra. Nós já tivemos experiência na região. 
Quisemos mudar a cultura de Jaquirana, que era uma 
produção madeireira, e demos com os burros n’água. 
O pessoal de lá sabe como é trabalhar com madeira, 
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derrubar árvore, trabalhar em serraria. Não adiantou 
nem introduzir os hortifrutigranjeiros.

Outra experiência é Vacaria, acostumada com o 
gado, com pecuária de grande extensão. A fruticultura 
de lá precisou importar mão-de-obra, porque a cultura 
daquele povo não era própria. Não se muda a cultura 
de uma região, repito, de uma hora para outra.

Por isso mesmo, caro Secretário, que está fazen-
do um ótimo trabalho, precisamos ter no nosso Estado 
uma política própria para a pequena agricultura. E vou 
mais longe: no Ministério da Agricultura, nunca houve 
um Ministro que tivesse conhecimento do que é uma 
pequena propriedade. Os Ministros sempre se preocu-
param com as commodities – ou o trigo, ou a soja, ou 
o arroz ou a criação de vacas. O Governo entende que 
o problema da uva no Rio Grande do Sul e em Santa 
Catarina é muito pequeno. Não tem repercussão.

Esse trabalho da Secretaria de Agricultura não 
tem uma linha sobre a pequena propriedade ou sobre 
a agricultura familiar. Todos os dados políticos aqui, 
dados oficiais e pronunciamentos do Governo são re-
lativos às commodities e às grandes agriculturas. E o 
povo, o colono, que se arranje. 

Por isso, Secretário, o apelo no sentido de que 
adotemos uma política própria para a pequena pro-
priedade, uma política que analise a reconversão agrí-
cola, o que não se faz de uma hora para outra, se for 
necessário.

Outra coisa: não sei em Santa Catarina, mas no 
Rio Grande do Sul há a liberdade de plantar o que se 
quer. Estão todos plantando uva, porque o preço me-
lhorou nos últimos 2 anos. Não há controle no plantio, 
nem de castas, nem de quantidade, nem se é bem lo-
calizado. Vão à Argentina, para ver se o agricultor pode 
aumentar 100 pés de parreira, porque assim o decidiu, 
lá na região de Mendoza, pelo menos.

É boa a notícia de que as nossas cantinas estão 
produzindo vinhos finos, estão tecnologicamente avan-
çadas, participam de exposições, ganham prêmios, 
mas é exatamente neste momento que estamos en-
frentando problemas. Por isso abordei o assunto sobre 
o problema da pequena propriedade. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Onyx Lorenzoni) 
– Obrigado, Deputado Professor Ruy Pauletti. 

Com a palavra Deputado Celso Maldaner.
O SR. DEPUTADO CELSO MALDANER – Sr. 

Presidente, quero cumprimentar V.Exa. pela iniciativa e 
também do Deputado Renato. Cumprimento os pales-
trantes e demais presentes e peço desculpas por não 
ter podido acompanhar a reunião 100%, porque tirei a 
vesícula há poucos dias e tive uma consulta médica.

Gostaria apenas de acrescentar que o vinho de 
Santa Catarina tem o seguinte tratamento do ICMS: 

a alíquota interna é de 25% quando o supermercado 
vende ao consumidor final – infelizmente, para o con-
sumidor final, é 25%. O Estado concede deferimento 
interno às indústrias de 52%, reduzindo sua carga 
para 12%, e concede crédito presumido de 5% do 
valor das saídas, o que reduz a carga final das indús-
trias para 0,7%.

Santa Catarina pediu ao CONFAZ benefício fis-
cal para os vinhos de altitude e incentivo à pesquisa. 
A proposta foi rejeitada.

Segue um exemplo. Valor da venda: 100 reais. 
Base de cálculo com deferimento parcial de 52%: 48 
reais. ICMS devido pela indústria: 25% sobre os 48 
reais, o que dá 12 reais. Crédito presumido no ICMS: 
5% sobre 100 reais, ou seja, 5 reais. Desembolso de 
ICMS pela indústria: 7 reais. 

Em relação aos supermercados, efetivamente a 
alíquota é de 25% com crédito de apenas 12%. A so-
lução é via CONFAZ, mas as nossas propostas não 
têm tido êxito. Essa é a situação, só para trazer aqui o 
caso de Santa Catarina. 

Represento a agricultura familiar. Na região do 
Extremo Oeste e Oeste, região de Iraceminha a Palmi-
tos, e o Meio Oeste, na maioria formada por pequenas 
propriedades, está se incentivando muito as pequenas 
cantinas. Como o colega disse, realmente o Ministério 
de Agricultura... O que se tem agora é o incentivo do 
MDA, o Mais Alimentos, que terá recursos com até 10 
anos de prazo. São até 100 mil reais para o produtor, 
com 3 anos de carência e 2% de juros ao ano. Quem 
sabe se esses recursos acontecerem na prática haverá 
melhora para o nosso pequeno agricultor? 

Temos um programa chamado Revitalizar, des-
tinado à revitalização das atividades rurais em Santa 
Catarina, em parceria com o PRONAF. São 120 mi-
lhões, e a própria Secretaria de Agricultura vai bancar 
os juros. Temos de priorizar cada vez mais a agrega-
ção de valor. 

Quero parabenizar a Comissão pela iniciativa. Te-
mos de encontrar soluções, porque, infelizmente, pelo 
que vimos, não tem jeito. Com esses preços, não dá 
para produzir vinho. Temos de valorizar o nosso pro-
duto e promover agregação de valor. 

Parabéns pela iniciativa e conte conosco. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Onyx Lorenzoni) 

– Obrigado, Deputado Celso Maldaner.
Com a palavra o próximo Parlamentar inscrito, o 

Deputado Paulo Piau.
O SR. DEPUTADO PAULO PIAU – Sr. Presiden-

te, Sras. e Srs. Parlamentares, senhores convidados, 
apenas para fazer uma observação sobre a observa-
ção do Deputado Micheletto. Já estamos perdendo a 
paciência, porque queremos uma solução rápida, e, 
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infelizmente, a sociedade brasileira tolera uma lentidão 
que nos sufoca.

O Deputado Micheletto tem razão, porém a so-
lução das coisas começa com um primeiro passo. E 
o primeiro passo foi dado pelos Deputados Onyx Lo-
renzoni e Renato Molling, trazendo os senhores aqui 
para expor o problema. Esta é a Casa do povo brasi-
leiro, e, portanto, a repercussão da presença dos se-
nhores aqui hoje vai chegar ao ouvido daqueles que 
têm a responsabilidade de ajudar a resolver essa si-
tuação, seja no Ministério da Agricultura, com os pro-
dutos, seja na parte tributária. Precisamos realmente 
fazer a produção brasileira crescer, e os empresários 
e produtores ganharem dinheiro. É assim que o País 
progride e cresce. 

Na condição de brasileiro e, principalmente, mi-
neiro, estou solidário ao movimento, porque lá no Vale 
do São Francisco já estão apreendendo com o Rio 
Grande do Sul a produzir um bom vinho. Portanto, 
contem conosco. 

Quero, por fim, sugerir que o segundo passo seja 
exatamente trazer aqui as pessoas do Ministério da 
Agricultura, do Ministério da Fazenda e do Ministério 
do Desenvolvimento Agrário, que envolve a pequena 
agricultura, para que, numa segunda etapa, num se-
gundo passo, se não houver solução antes – e creio 
que não –, possamos buscar solução para a vitivini-
cultura, setor que é muito importante para a economia 
brasileira. 

Obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Onyx Lorenzo-

ni) – Obrigado. 
Consulto os convidados sobre se querem usar 

da palavra ainda para fazer alguma complementação. 
(Pausa.)

Com a palavra o ex-Deputado Hermes Zaneti, 
que vai falar em nome de todos. 

O SR. HERMES ZANETI – Sr. Presidente, tomo a 
liberdade de pedir uma pequena concessão de prazo, 
para que eu possa responder alguns questionamentos 
que considero importantes. 

Primeiro ponto. Nesta garrafa, por exemplo, lemos 
a palavra “vinho”. Quero dizer aos nobres Deputados 
que, quando Deputado, em 1988, fui o Relator da Lei do 
Vinho, cujo primeiro artigo diz o que é vinho. Isto aqui 
não é vinho. Então, por definição, é ilegal no mercado. 
Não precisa procurar nenhuma outra razão, simples-
mente ao dizer que é vinho – e o Godinho mostrou que 
na nota fiscal diz que é vinho –, em não sendo vinho, 
porque não está de acordo com a definição da Lei do 
Vinho, que está em vigor desde 1988, não pode estar 
no mercado. É elementar. 

Por isso mesmo, inicio dizendo que é fundamen-
tal que se chame o Ministério da Agricultura, especial-
mente seus órgãos de fiscalização, porque está haven-
do uma tolerância criminosa em relação ao povo que 
consome e em relação, caro Presidente, ao trabalho 
de quem produz. 

É urgente que se faça isso. Repetindo o que foi 
dito à exaustão: esse produto é hoje a principal ame-
aça à sobrevivência do setor, e vêm vindo outra safra 
e outra safra. Quero, então, fazer um apelo para que 
distingamos o prazo burocrático do prazo da natureza. 
Não adianta fazer decreto pedindo à natureza que adie 
por um ano a safra de uva, porque a natureza não vai 
obedecer. É preciso que a burocracia se submeta às 
regras, normas e princípios da natureza. E, quando 
as regras e normas são contra a vida e contra o bom 
senso, devem ser mudadas. Esse é o desafio que se 
coloca aqui neste momento. 

Por outro lado, Presidente Onyx, há uma questão 
importante que quero ressaltar: as indústrias desses 
produtos, espertamente, trabalham com duas leis: a lei 
geral de bebidas, no sentido de estar no mercado, e a 
lei do vinho. para se beneficiar tributariamente, porque 
o vinho tem um IPI de 10%, as outras bebidas tem um 
IPI de 60%. Eles gozam do mesmo benefício tributário 
do vinho. É outro crime.

A pergunta que fica é: como e por que isso pode 
ocorrer no nosso País? Num domingo de manhã, levei 
o Ministro da Agricultura em exercício à Aurora, onde 
eu era superintendente. E, na presença de lideranças 
que ali também se encontravam, botei 2 garrafões em 
cima da mesa e perguntei: “Ministro Amauri, qual é o 
conteúdo desses 2 recipientes?” E S.Exa. respondeu: 
“Ora, é vinho!”. Ao que eu disse: “Um está no mercado 
a 7 reais, o outro está a 23 reais. Um é vinho, o outro 
é esse produto paralelo. O senhor precisa retirar de lá 
do Ministério a pessoa que  está dando essas autori-
zações”. Na segunda-feira essa pessoa – e eu disse o 
nome a S.Exa. – telefonou para o Presidente do IBRA-
VIN perguntando: “O que o Zaneti tem contra mim para 
pedir que o Ministro me tire?” Dá para entender. 

Então, essas concessões precisam não só ser 
estancadas, mas, como disse bem o Godinho, esses 
produtos precisam ser retirados do mercado, porque 
essas concessões são nulas de pleno direito. Elas 
não são anuláveis; elas são nulas, porque natimortas, 
embora os produtos estejam hoje no mercado, repito, 
de forma ilegal. Essas autorizações não podiam es-
tar sendo concedidas, porque o foram com base num 
ofício circular jamais publicado no Diário Oficial a fa-
vor de algumas empresas com base numa consulta 
pública da ANVISA jamais tornada norma até hoje. É 
tudo ilegal. E repetimos isso à exaustão a vários Mi-



38022 Quinta-feira 14 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2008

nistérios, especialmente ao Ministério da Agricultura, 
onde estivemos há poucos dias em audiência com o 
Ministro, por iniciativa dos Deputados Pepe Vargas e 
Henrique Fontana,.

Lá no movimento em Porto Alegre – e os senho-
res devem estar lembrados –, mostramos isso ao Su-
perintendente Regional do Ministério, e ele nos disse 
que era preciso mudar a lei. Não. Não é preciso mudar 
a lei, uma vez que esses produtos estão ilegalmente 
no mercado. É preciso tomar a atitude de retirá-los do 
mercado. E esse é o apelo que fazemos aqui. 

Em relação a esse produto, a nosso pedido, o 
Governo tomou uma medida muito importante: agora, 
como ocorre com as outras bebidas, ele deve ter selo, 
e o IPI deve ir a 60%. Aí, alguém poderá dizer: “Mas há 
uma incoerência, os senhores estão pedindo para tirar 
o produto do mercado e pedindo 60% de IPI e selo”. 
Há uma diferença, Presidente: se esses produtos ti-
verem acima de 50% de vinho, então podem estar no 
mercado. E, em estando no mercado de acordo com 
a lei, devem ser selados, porque essa norma está em 
vigor a partir de 1º de julho. Eles podem estar sem selo 
no mercado até 31 de dezembro, mas não este pro-
duto, porque há inclusive decisão do Superior Tribunal 
de Justiça proibindo que esses produtos estejam no 
mercado. Mas estão no mercado, e não há uma atitu-
de para retirá-los.

Apelo para a benevolência de V.Exa., Sr. Presi-
dente, a fim de, rapidamente, abordar outros pontos. 
O Congresso Nacional aprovou a então Medida Pro-
visória nº 403, de 8 de janeiro, que hoje é lei. V.Exas. 
aprovaram aqui um imposto de valor fixo ad rem, para 
substituir a Tarifa Externa Comum – TEC. Estamos 
pedindo ao Governo que regulamente e imponha o 
imposto de valor fixo por litro de vinho a ser importa-
do, porque isso é justo. Vinhos de diferentes valores 
pagarão o mesmo imposto. Com isso, vamos brecar a 
presença de vinhos de baixa qualidade e baixo preço 
em nosso País.

Quanto à questão da Argentina e do Chile, nego-
ciamos um acordo com os argentinos. Pensem V.Exas., 
entrava vinho argentino no Brasil a US$3,35 a caixa 
de 12 garrafas. Uma caixa com 12 garrafas de vinho 
entrava no Brasil a US$3,35. Depois de muito esforço e 
apoio do Governo Federal em negociações, chegamos 
a fixar US$8,00 a caixa de 12 garrafas. Agora, estamos 
num impasse porque queremos US$22,00 a caixa de 
12 garrafas como piso, porque a Argentina é MERCO-
SUL. e temos de contar também com a boa vontade 
deles para essa negociação. No caso do Chile é mais 
grave. Por quê? Porque o trabalho de 20 mil pequenos 
fundiários brasileiros foi trocado pela vantagem de uma 
empresa que produz ônibus em nosso País. 

O vinho chileno pode entrar no Brasil este ano já 
pela metade da TEC até 2010, a partir de 2011, zera, 
a troco de os ônibus brasileiros poderem entrar sem 
taxação no Chile. Nós estamos, como disse bem o 
Schiavenin, reivindicando a revogação dessa cláusula 
do acordo bilateral Brasil–Chile, porque é uma cláusula 
criminosa do ponto de vista social. 

Por outro lado, tem razão um dos Deputados que 
falou da importância do vinho como imagem. Como nos 
referimos a um vinho? Vinho chileno, argentino, fran-
cês, italiano, espanhol, ou seja, damos nacionalidade 
ao vinho. Talvez não haja outro produto que dê tanta 
imagem a um país tanto quanto o vinho, porque ele 
é nominado pela sua nacionalidade. Então, ao defen-
der o nosso vinho, estamos defendendo a imagem do 
País, a imagem do Brasil. Nós, produtores, fizemos um 
esforço para que essa imagem fosse boa, e o mundo 
do vinho hoje assim a reconhece.

Quanto aos 100 milhões de excedentes de es-
toque que temos no Brasil hoje e que foram referidos 
pelo Schiavenin, é preciso que a CONAB e o Ministé-
rio da Agricultura, que têm tido boa vontade, mas que 
não têm tomado ainda todas as iniciativas necessárias, 
flexibilizem a possibilidade de todas as empresas parti-
ciparem do processo de escoamento da produção e do 
processo de destilação. Estamos fazendo um acordo 
que vai permitir que 40 milhões de litros de vinho se-
jam destilados de vinho e na próxima safra, em vez de 
corrigirmos o vinho com açúcar, como tem sido feito, a 
chamada chaptalização, possamos fazer essa correção 
com derivado de vinho. Com isso, enxuga-se o estoque 
e se comparece com uma imagem melhor.

Em âmbito internacional, a correção com desti-
lado de vinho para assegurar o nível necessário entre 
11 e 13 graus de teor alcoólico do vinho é feita priori-
tariamente com destilado de vinho. Isso dá um concei-
to melhor. Então, à medida que tivermos esse apoio 
para comparecermos no mercado internacional dando 
vazão a esse excedente de 100 milhões de litros por 
esse processo, estaremos também melhorando não só 
a imagem do Brasil, porque a correção será feita com 
destilado de vinho em vez de com açúcar, mas tam-
bém disputando o mercado internacional. Ainda não 
temos tradição, mas estamos criando uma imagem, um 
espaço para a presença do vinho brasileiro no merca-
do internacional, por duas vias: primeiro, facilitando a 
presença de todas as empresas por meio da redução 
das restrições burocráticas hoje existentes e fazendo 
com que a destilação também favoreça essas empre-
sas na correção do vinho. Em segundo lugar, estamos 
também facilitando o processo de escoamento. 

Em relação à ANVISA, estivemos na Agência e 
entregamos todo esse material, bem como a denúncia 
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sobre esse procedimento todo. Diz a ANVISA que o 
Ministério da Agricultura deu autorizações precárias e 
ilegais, pois o que está em vigor até hoje é a Norma 
nº 4, de 1988, da ANVISA, e não a consulta pública 
do ano 2000, que nunca virou norma e que foi usada 
como base para essas autorizações indevidas e ile-
gais. E é por isso mesmo que esses produtos devem 
ser retirados imediatamente do mercado. 

Quanto ao mapa do Brasil em relação a uva e 
vinho, é importante que fique registrado que hoje não 
é mais só o Rio Grande do Sul que produz uva e vinho. 
Hoje, há produção de uva e vinho no Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, 
Goiás, Bahia e Pernambuco. Então, já é um mapa na-
cional. E a nossa esperança é a de que possam nos 
dar cobertura para que o setor sobreviva.

Encerro, Presidente, agradecendo sensibilizado a 
V.Exa., ao Deputado Renato Molling e a todos os Srs. 
Deputados que aqui compareceram, bem como aos 
colegas da liderança do movimento e das diferentes 
instituições. Agradeço profundamente a todos e me 
coloco à disposição para a evolução desse processo 
daqui para frente. 

Um registro final importante: a Casa Civil do 
Governo Federal resolveu chamar 6 Ministérios para 
uma reunião, há poucos dias, para discutir aquilo que 
na nossa expectativa é a esperança de mudança de 
comportamento. Quando nos dirigíamos a um Ministé-
rio, Sr. Presidente, nos diziam: “Vocês têm razão, mas 
devem ir para o Ministério seguinte; vocês têm razão, 
mas devem ir para o Ministério seguinte; vocês têm 
razão, mas devem ir para o Ministério seguinte”. Até 
que no sexto Ministério, já às 21h, eu perguntei: “V.Exa. 
sabe qual é a diferença entre o Brasil e a Argentina?” 
Ele disse: “Não”, espantado. Eu disse: “A Argentina 
tem Governo, o Brasil não tem”. Ele ficou indignado e 
me disse: “V.Exa. está me ofendendo”, pensando que 
eu iria me assustar. Eu me levantei e disse: “Estou!”. 
E disse o porquê. Daí nasceu o apoio do Governo Fe-
deral para negociarmos na Argentina, para barrar, em 
parte, essa invasão que está sendo feita. 

É preciso termos claro que os setores de uva e 
vinho estão, em parte – em parte, porque há outros 
setores –, pagando a conta da integração do Brasil 
no MERCOSUL. Mas essa conta tem de ser paga por 
todos, não só por um setor determinado. 

Obrigado, Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Onyx Lorenzo-

ni) – Obrigado, Sr. Hermes Zaneti. 
Passo a palavra ao Deputado Renato Molling 

para suas considerações finais.
O SR. DEPUTADO RENATO MOLLING – Parabe-

nizo as entidades aqui presentes. Foi muito importante 

esta audiência, deixou tudo muito claro, e, ao mesmo 
tempo, deixou-nos preocupados. Esperamos que os 
resultados dessas explanações realmente aconteçam 
e atinjam os seus objetivos. Nós, Parlamentares, conti-
nuaremos trabalhando. Vejo aqui o nobre Presidente da 
Comissão de Economia, Indústria e Comércio, Gilmar 
Tato. Tenho certeza de que esta Comissão, juntamente 
com a Comissões de Desenvolvimento Urbano e de 
Agricultura continuarão trabalhando, para, junto ao se-
tor, melhorar cada vez mais, em todos os sentidos, seja 
na qualidade, seja no marketing, mas especialmente na 
continuação da produção, na geração de milhares de 
empregos neste nosso País, o que é fundamental. 

O nosso vinho, como já dissemos anteriormen-
te, é um dos melhores produtos no mundo. Por isso 
precisamos ter condições de competir igualmente com 
outros países, principalmente os do MERCOSUL. 

Parabéns a todos, parabéns ao Deputado Onyx 
Lorenzoni por esta audiência pública. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Onyx Lorenzo-
ni) – O Sr. Celso Panceri deseja fazer suas conside-
rações finais. 

Tem S.Exa. a palavra. 
O SR. CELSO PANCERI – Serei rápido, Sr. Pre-

sidente. 
Agradeço aos Deputados que se manifestaram a 

favor dos nossos pleitos: Celso Maldaner; Gervásio Sil-
va; Zonta; Moacir Micheletto, muito amigo; e demais.

Tenho a dizer que o vinho brasileiro está pedindo 
socorro. Este é o momento para socorrê-lo. Já não há 
mais saída. É impossível convivermos com essa tribu-
tação existente. Por isso, novamente estamos gritando 
por socorro, esperando que alguém nos socorra. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Onyx Lorenzo-

ni) – Antes de fazer o agradecimento a todos, peço a 
atenção da assessoria técnica da Comissão de Agri-
cultura para as medidas que queremos que constem 
da ata desta audiência pública, no sentido de que se-
jam adotadas. 

A primeira delas é que solicite a degravação das 
exposições e das conclusões finais, para que seja en-
viada ao Procurador da República, Dr. Antônio Fernando 
de Souza, solicitando que o Ministério Público Federal, 
no que concerne à vigência do Código de Defesa do 
Consumidor – a lei do vinho –, faça a análise dos re-
latos que foram feitos aqui. Inclusive, seria importante 
que anexássemos essa nota fiscal que leva o consu-
midor brasileiro ao engano, ao equívoco. Sugiro que 
essa nota acompanhe o documento. 

Um ofício de teor semelhante vai encaminhado ao 
Ministério da Agricultura cobrando o conflito existente 
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hoje na legislação; e também as autorizações, a título 
precário. Todos esses produtos se valem, para estar 
ao alcance do consumidor brasileiro, de um registro, 
quer em caráter precário, quer em caráter definitivo, 
mas completamente em desacordo com a lei. 

Alguém  está levando alguma coisa. No momento 
em que alguém está obtendo uma vantagem indevida, 
devemos ter a clareza de que, seja quem for, precisa 
ser responsabilizado. 

Da mesma maneira, o encaminhamento ao Mi-
nistério da Fazenda da questão tributária. Que se leve 
o tamanho, hoje, da carga tributária sobre o produto 
final, todas as relações tanto no acordo bilateral com o 
Chile, quanto no acordo do MERCOSUL, que conflitam 
com o interesse do setor vitivinícola brasileiro. 

Da mesma maneira, a proposição, pela Comissão 
de Agricultura, ao CONFAZ, no sentido de que seja 
realizada uma equalização, entre os Estados produ-
tores e consumidores, do ICMS sobre o vinho, que já 
melhoraria de maneira significativa a competitividade 
do vinho brasileiro. 

Requeiro aos proponentes desta audiência pública 
que se reúnam com o nosso Secretário da Comissão 
de Agricultura, para que possamos preparar uma so-
licitação de outra audiência pública com a presença 
do Ministério Público Federal, da Receita Federal, do 
Ministério da Agricultura, do Ministério da Fazenda, 
com o objetivo de debater tudo aquilo que discutimos 
neste momento. Temos todas as condições de incluir 
na pauta de amanhã, através de requerimento extra-
pauta – os Parlamentares nos apoiarão –, no sentido 
de realizar, no prazo de 30 dias, no máximo, uma au-
diência pública com a presença de todas essas au-
toridades convocadas, dando seqüência ao trabalho 
que hoje se inicia. 

O SR. DEPUTADO GERVÁSIO SILVA – Sr. Pre-
sidente...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Onyx Lorenzoni) 
– Concedo a palavra ao Deputado Gervásio Silva.

O SR. DEPUTADO GERVÁSIO SILVA – Sr. Pre-
sidente, entendo que seja importante a presença da 
representação do CONFAZ a essa reunião, mas preci-
samos sensibilizá-lo, já que a atividade, hoje, está mais 
ou menos, pelo que vi aqui, em 10 Estados brasileiros. 
As proposições têm dificuldades de tramitar nos 27 
Estados. Entendo que é necessário que o CONFAZ 
se faça presente a esse debate, para que possamos 
resolver o problema de ICMS. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Onyx Lorenzoni) 
– Muito bem pontuado pelo Deputado Gervásio Silva. 
Então, fica ajustado que traremos essas autoridades. 

O SR. DEPUTADO GERVÁSIO SILVA – Sr. Pre-
sidente, se ainda me permite...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Onyx Lorenzo-
ni) – Pois não, Deputado.

O SR. DEPUTADO GERVÁSIO SILVA – Estão 
me pedindo a ANVISA.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Onyx Lorenzo-
ni) – Sim. No que concerne às responsabilidades da 
ANVISA, nenhum desses produtos lá está registrado. 
Portanto, eles estão autorizados apenas pelo Ministé-
rio da Agricultura. 

O SR. DEPUTADO GERVÁSIO SILVA – Entendo 
que qualquer produto que tenha composição química 
no País...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Onyx Lorenzoni) 
– E que se destine a consumo humano...

O SR. DEPUTADO GERVÁSIO SILVA – Não só 
esse. Qualquer produto que tenha composição quí-
mica precisa do respaldo da ANVISA para circular no 
mercado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Onyx Lorenzo-
ni) – Sem dúvida. O Deputado disse bem. Só enfatizei 
o aspecto de que não há o registro lá. 

Então, teríamos de tomar essas providências. 
Nós temos adotado, Deputado Renato Molling, o 

comando da Comissão de Agricultura sem a preocu-
pação de que a audiência pública tenha uma seqüên-
cia e uma solução para o problema que é trazido ao 
Parlamento. Para isso, tenho recebido todo o apoio e 
a compreensão dos pares da Comissão de Agricultu-
ra. Peço a V.Exa. que leve à Comissão de Desenvol-
vimento Econômico uma linha de condução similar. 
Antecipadamente, convido a Comissão para também 
aprovar requerimento na mesma linha, a fim de repe-
tirmos, com a presença das autoridades, uma reunião 
conjunta, para melhorar o nosso poder de cobrança 
dos órgãos que estão envolvidos nessa questão. 

Ao encerrar a reunião, lembro aos Deputados da 
Comissão de Agricultura que amanhã, dia 6, às 10h, 
no Plenário 6, teremos a nossa reunião ordinária. 

Agradeço imensamente ao ex-Deputado Hermes 
Zaneti; aos Srs. Celso Panceri, Neimar Godinho, Olir 
Schiavenin e Denis Debiasi, que abrilhantaram esta 
sessão. Lembro que ela nasceu na Comissão de Agri-
cultura da Assembléia Legislativa do Rio Grande do 
Sul, por requerimento do jovem, talentoso e compe-
tente Deputado Gerônimo Goergen. Por  essa razão, 
quero que esse conste registro.

Agradeço pela presença a todos os Parlamen-
tares que aqui estiveram, à Comissão de Desen-
volvimento Econômico, representada aqui pelo seu 
Presidente e pelo 2º Vice-Presidente, Deputado 
Renato Molling.

O SR. DEPUTADO JILMAR TATTO – Sr. Presi-
dente, peço a palavra. 
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Onyx Lorenzo-
ni) – Pois não, com a palavra V.Exa.

O SR. DEPUTADO JILMAR TATTO – Com a 
permissão de V.Exa, quero cumprimentar todos os 
expositores do setor. 

Eu estava em compromisso parlamentar fora, 
mas tinha certeza de que o Deputado Renato Molling, 
membro da Comissão, saberia nos representar. Com 
certeza, S.Exa. representou muito bem a Comissão, 
pois que é do setor, é da área, é do Rio Grande do 
Sul, maior produtor de vinho do País.

Quero também dizer que estamos com os se-
nhores. A Comissão está à disposição para o deba-
te também do ponto de vista do desenvolvimento do 
nosso País. 

Ouvi a parte final do exposição do Sr. Zaneti. So-
mos sensíveis ao clamor e às necessidades do setor. 
Todos os países, como a França, o Chile e a própria 
Argentina, tiveram proteção específica em relação à 
produção de vinho, roduto que emprega, é familiar 
e exige uma logística profissional. E nessa logística 
profissional, deve-se valorizar o produtor, a qualidade, 
que é a essência desse produto. Para isso é preciso 
incentivo.

A Comissão está com os senhores. O Deputado 
Renato Molling, membro da Comissão e autor do re-
querimento, tem todas as prerrogativas e está autori-
zado, pela Comissão, para conduzir todo esse proces-
so. Na medida em que precisar invocar ou convocar a 
Comissão para qualquer audiência com autoridades 
do Executivo, estaremos à disposição. 

Parabéns pelo trabalho, senhores.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Onyx Lorenzo-

ni) – Obrigado, Deputado Jilmar Tatto.
Encerro esta audiência pública. Convoco os De-

putados da Comissão de Agricultura e Desenvolvi-
mento Rural para sessão ordinária amanhã, às 10h, 
no Plenário 7.

Muito obrigado.
Está encerrada a sessão. 

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

53ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da Trigésima Quinta Reunião Ordinária 
(Deliberativa), realizada em 6 de agosto de 2008.

Às dez horas e vinte e oito minutos do dia seis 
de agosto de dois mil e oito, reuniu-se a Comissão de 
Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvi-
mento Rural, no Plenário 6 do Anexo II da Câmara dos 
Deputados, para a realização de Reunião Ordinária 
destinada à discussão e votação das matérias cons-

tantes da Pauta nº 17/08. O Livro de Presença registrou 
o comparecimento dos Deputados: – Titulares: Onyx 
Lorenzoni – Presidente; Luiz Carlos Setim, Paulo Piau 
e Afonso Hamm – Vice-Presidentes; Abelardo Lupion, 
Adão Pretto, Anselmo de Jesus, Assis do Couto, Celso 
Maldaner, Cezar Silvestri, Dagoberto, Davi Alcolumbre, 
Dilceu Sperafico, Duarte Nogueira, Eduardo Moura, 
Fernando Melo, Flávio Bezerra, Leandro Vilela, Leo-
nardo Vilela, Luis Carlos Heinze, Moacir Micheletto, 
Odílio Balbinotti, Osmar Júnior, Pedro Chaves, Tatico, 
Valdir Colatto, Wandenkolk Gonçalves, Zé Gerardo e 
Zonta; – Suplentes: Antônio Carlos Mendes Thame, 
Armando Abílio, Betinho Rosado, Camilo Cola, Car-
los Bezerra, Edio Lopes, Eduardo Sciarra, Ernandes 
Amorim, Giovanni Queiroz, Lael Varella, Lázaro Bote-
lho, Marcos Montes, Moreira Mendes, Nelson Meurer, 
Osvaldo Reis, Silvio Lopes, Veloso e Vignatti. Deixa-
ram de comparecer os Deputados Antônio Andrade, 
B. Sá, Beto Faro, Domingos Dutra, Fernando Coelho 
Filho, Humberto Souto, Jusmari Oliveira, Vitor Penido 
e Waldir Neves. Justificou ausência o Deputado Vitor 
Penido. ABERTURA: Havendo número regimental, o 
Presidente declarou abertos os trabalhos e determi-
nou a leitura das Atas da Trigésima Reunião Ordinária 
(Deliberativa), da Trigésima Primeira Reunião Ordinária 
(Deliberativa), da Trigésima Segunda Reunião Ordinária 
(Audiência Pública) e da Trigésima Terceira Reunião 
Ordinária (Audiência Pública) que foi dispensada a 
requerimento aprovado do Deputado Zonta. Submeti-
das à discussão e votação, as Atas foram aprovadas 
unanimemente. EXPEDIENTE: Em seguida, o Presi-
dente cientificou ao Plenário que, dia oito de julho do 
corrente, distribuiu o Projeto de Decreto Legislativo nº 
480/08 ao Deputado Abelardo Lupion; dia nove de julho 
do corrente distribuiu o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 616/08 ao Deputado Cláudio Diaz e os Projetos de 
Lei nºs 268/07, 3.048/08, 3.605/08, 3.336/08 e 3.611/08 
aos Deputados Duarte Nogueira, Edio Lopes, Leonar-
do Vilela, Luiz Carlos Setim e Luiz Carlos Setim, res-
pectivamente. Em seguida, passou-se à ORDEM DO 
DIA: Iniciada a Ordem do Dia, o Presidente submeteu 
à apreciação os itens constantes da Pauta: A – Re-
querimento: 1) REQUERIMENTO Nº 296/08 – Do Sr. 
Flávio Bezerra – que “requer seja realizado convite ao 
Sr. WILLIAM JERÔNIMO DE OLIVEIRA, Coordenador 
Responsabilidade socioambiental da PETROBRÁS, 
para realizar exposição sobre o projeto Mosaico”. O au-
tor defendeu o requerimento. Submetido à discussão e 
votação, o requerimento foi aprovado unanimemente; 2) 
REQUERIMENTO Nº 297/08 – Do Sr. Ernandes Amo-
rim – que “requer a criação de uma Comissão Externa 
com ônus para a Câmara dos Deputados, composta 
de no mínimo 3 Parlamentares desta Comissão para 
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visitar a Reserva Florestal de Almeirim no Estado do 
Pará”. O autor defendeu o requerimento. Submetido 
à discussão e votação, o requerimento foi aprovado 
unanimemente; 3) REQUERIMENTO Nº 298/08 – Do 
Sr. Fernando Melo – que “solicita a realização de Au-
diência Pública para debater a importância da cadeia 
produtiva da mandioca na produção de álcool, fécula, 
defensivos e fertilizantes agrícolas”. O autor defendeu 
o requerimento. Discutiram a matéria os Deputados 
Celso Maldaner e Zonta. Submetido à votação, o re-
querimento foi aprovado unanimemente. Em seguida, 
o Deputado Edio Lopes usou da palavra e solicitou a 
realização de audiência Pública proposta pelo Reque-
rimento nº 289/08, de sua autoria, que “Requer audiên-
cia pública com o Ministro Extraordinário de Assuntos 
Estratégicos, com o Presidente do Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma Agrária – INCRA e com o 
Presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA para 
tratar de assunto que envolve mais de mil famílias na 
questão de Área de Preservação Ambiental no Muni-
cípio de Mucajaí, em Roraima.”, aprovada em reunião 
ordinária do dia onze de junho próximo passado. Em 
resposta, o Presidente sugeriu a data do dia doze de 
agosto do corrente, terça-feira próxima, para a reali-
zação dessa audiência pública, o que foi de imediato 
acolhido pelo deputado Edio Lopes. Prosseguindo, o 
Presidente, necessitando defender o próximo item da 
pauta, passou a condução dos trabalhos ao Deputado 
Leonardo Vilela. Dando continuidade, o Presidente em 
exercício anunciou o recebimento de requerimento EX-
TRAPAUTA, submeteu-o à apreciação, antes, porém, 
questionou os deputados, obtendo sua aquiescência, 
se concordavam que a votação deste fosse feita pelo 
processo simbólico: B – Matéria Sobre a Mesa: 4) 
REQUERIMENTO Nº 301/08 – Do Sr. Onyx Lorenzo-
ni e outros – que “requer seja incluído na pauta, para 
votação imediata, o Requerimento de autoria do depu-
tado Onyx Lorenzoni, para discutir os problemas que 
afetam o setor vitivinícola brasileiro”. O autor encami-
nhou a votação. Submetido à votação, o requerimento 
foi aprovado unanimemente; 5) REQUERIMENTO Nº 
302/08 – Do Sr. Onyx Lorenzoni – que “requer seja re-
alizada reunião de audiência pública, para discutir os 
problemas que afetam o setor vitivinícola brasileiro”. O 
autor defendeu o requerimento. Submetido à discussão 
e votação, o requerimento foi aprovado unanimemente. 
Prosseguindo, o Deputado Onyx Lorenzoni reassumiu 
a condução dos trabalhos e anunciou o próximo item 
da pauta, antes, porém, questionou os deputados, ob-
tendo sua aquiescência, se concordavam que a vota-
ção deste fosse feita pelo processo simbólico: 6) RE-
QUERIMENTO Nº 304/08 – Do Sr. Dagoberto e outros 

– que “solicita inclusão extrapauta do Requerimento 
nº 300/2008”. Submetido à votação, o requerimento 
foi aprovado unanimemente; 7) REQUERIMENTO Nº 
300/08 – Do Sr. Dagoberto – (REQ 2/2008) – que “re-
quer seja convocado o Presidente da Fundação Na-
cional do Índio (FUNAI) – Sr. Márcio Augusto Freitas 
de Meira – para debater as portarias números 788, 
789, 790, 791, 792 e 793 publicadas no último 10 de 
julho de 2008, no Diário Oficial da União”. O autor de-
fendeu o requerimento e alterou o termo “convocado” 
para “convidado”. Discutiram a matéria os Deputados 
Giovanni Queiroz, Ernandes Amorim, Zonta, Moreira 
Mendes, Valdir Colatto, Moacir Micheletto, Celso Mal-
daner e Adão Pretto. Submetido à votação, o reque-
rimento foi aprovado unanimemente com a alteração 
do termo “convocado” para “convidado”. Logo após, o 
Presidente encerrou a reunião devido ao início da Or-
dem do Dia desta Casa. Os demais itens constantes 
desta pauta deixaram de ser apreciados. Nada mais 
havendo a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos às 
onze horas e vinte e oito minutos, antes, porém, convi-
dou os membros a participarem de Reunião Ordinária 
(Audiência Pública), terça-feira, às 14:30, no dia doze 
de agosto de corrente, 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, Deputa-
do Onyx Lorenzoni           , 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 Décima Nona Reunião Ordinária Deli-
berativa realizada em 28 de maio de 2008.

Às dez horas e vinte minutos do dia vinte e oito 
de maio de dois mil e oito, reuniu-se a Comissão da 
Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvimento 
Regional, no Plenário 15, Anexo II da Câmara dos De-
putados, com a presença dos Senhores Deputados 
Janete Capiberibe, Presidente, Maria Helena, Sergio 
Petecão e Neudo Campos – Vice-Presidentes; Asdru-
bal Bentes, Carlos Souza, Dalva Figueiredo, Francisco 
Praciano, Marcelo Castro, Marcelo Serafim, Natan Do-
nadon e Wellington Fagundes – Titulares; Átila Lins, 
Flaviano Melo, Giovanni Queiroz, Gladson Cameli, Lira 
Maia, Lúcio Vale, Marcio Junqueira, Nilmar Ruiz, Pau-
lo Rocha, Vanessa Grazziotin e Zequinha Marinho – 
Suplentes. Deixaram de comparecer os Deputados, 
Lindomar Garçon, Luciano Castro e Marinha Raupp. 
ABERTURA: Havendo número regimental e com a 
Presidente tendo que se ausentar, o senhor deputado 
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Marcelo Serafim declarou abertos os trabalhos e co-
locou em apreciação as atas da Décima Quinta Reu-
nião Ordinária de Audiência Pública realizada em 13 
de maio de 2008; da Décima Sexta Reunião Ordinária 
Deliberativa realizada em 14 de maio de 2008; da Dé-
cima Sétima Reunião Ordinária de Audiência Pública 
realizada em 20 de maio e da Décima Oitava Reunião 
Ordinária de Audiência Pública realizada em 21 de 
maio de 2008. Por solicitação do Deputado Gladson 
Cameli, foi dispensada a leitura das atas em razão da 
distribuição aos presentes. Em votação, as atas foram 
aprovadas. EXPEDIENTE: O Presidente informou o 
recebimento do aviso nº 543 do Tribunal de Contas da 
União, encaminhando cópia do acórdão proferido nos 
autos do processo nº TC 013.237/2004-1, pelo plená-
rio daquela corte, na sessão ordinária de 21/5/08, bem 
como do relatório e do voto que fundamentaram aque-
la deliberação. Comunicou a designação realizada por 
esta Presidência, em 14 de maio de 2008: ao Deputa-
do Neudo Campos o PL 3.321/2008, do Deputado 
Afonso Hamm – que altera a lei nº 6.634, de 2 maio 
de 1979, criando condições de incentivo para o desen-
volvimento da faixa de fronteira da Região Sul”. Infor-
mou, também, que a Presidente e membros desta 
Comissão, estiveram no último dia 21 de maio, em au-
diência no Gabinete do Ministro dos Transportes, Al-
fredo Nascimento, e com o Comandante da Marinha, 
Almirante Júlio Soares de Moura, para tratar da infra-
estrutura, da segurança e da fiscalização na navegação 
fluvial da região. As deputadas Janete Capiberibe, Ma-
rinha Raupp e Vanessa Grazziottin e o deputado Zé 
Geraldo, apresentaram as propostas em nome deste 
Colegiado e ficou acertada a criação de um grupo de 
trabalho para elaborar a política nacional de navega-
ção nos 22 mil quilômetros de rios da Amazônia e para 
acessar os recursos do fundo da Marinha Mercante, 
na ordem de R$ 1 bilhão e 200 milhões. Citou que o 
Governo Federal, Comissão da Amazônia e Assem-
bléias Estaduais serão mobilizados para debater as 
propostas e difundir as informações. O Presidente co-
locou em deliberação do plenário as emendas a serem 
apresentadas pela Comissão da Amazônia, Integração 
Nacional e de Desenvolvimento Regional, ao Projeto 
de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2009 (Projeto 
de Lei nº 1/08 – Do Congresso Nacional). Lembrou 
que o artigo 90 da Resolução nº 1 de 2006 – CN, de-
termina “que serão inadmitidas as emendas que pro-
ponham a inclusão de ações não constantes da lei do 
Plano Plurianual para 2008 a 2011”. Propôs que a Co-
missão apresentasse à LDO/2009 as emendas apro-
vadas no PPA – para o ano de 2009, em conformidade 
com o disposto no artigo 90 da Resolução citada. Em 
seguida passou à leitura das emendas: 1ª sugestão 

de emenda ao Projeto de Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias para 2009 Nº 2/08. Programa: 1430 – Desenvol-
vimento Macrorregional Sustentável Ação: 7J82 – Apoio 
à Capacitação de Recursos Humanos, Inovação e Di-
fusão Tecnológica. Meta: 250 (Duzentos e cinqüenta 
pessoas) Valor: R$ 17.500.000,00 (Dezessete milhões 
e quinhentos mil). Após discussão, a Emenda foi APRO-
VADA POR UNANIMIDADE; 2ª Sugestão de Emenda 
ao Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 
2009 Nº 2/08. Programa: 1145 – comunidades tradi-
cionais ação: 200i – Apoio às Organizações das Co-
munidades Tradicionais Meta: 246 (Duzentos e qua-
renta e seis comunidades) Valor: R$ 38.328.000,00 
(Trinta e oito milhões, trezentos e vinte e oito mil). Após 
discussão, a Emenda foi APROVADA POR UNANIMI-
DADE; 3ª Sugestão de Emenda ao Projeto de Lei de 
Diretrizes Orçamentárias para 2009 nº 2/08. Programa: 
0512 – Zoneamento Ecológico – Econômico Ação: 
8689 – Zoneamento Ecológico – Econômico Estadual 
na escala 1:250.000 (Um para duzentos e cinquenta 
mil) Meta: 1.595.494 (Um milhão, quinhentos e noven-
ta e cinco mil, quatrocentos e noventa e quatro quilô-
metros quadrados de zoneamento realizado) Valor: R$ 
71.601.714,00 (Setenta e um milhões, seiscentos e 
um mil, setecentos e quatorze). Após discussão, a 
Emenda foi APROVADA POR UNANIMIDADE; 4ª Su-
gestão de Emenda ao Projeto de Lei de Diretrizes Or-
çamentárias para 2009 nº 2/08. Programa: 1430 – De-
senvolvimento Macrorregional Sustentável – Ação: 
7H17 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento do Setor 
Agropecuário – Meta: 5.825 (Cinco mil e oitocentos e 
vinte e cinco projetos apoiados) Valor: R$ 17.500.000,00 
(Dezessete milhões e quinhentos mil). Após discussão, 
a Emenda foi APROVADA POR UNANIMIDADE; 5ª 
Sugestão de Emenda ao Projeto de Lei de Diretrizes 
Orçamentárias para 2009 nº 2/08. Programa: 1305 – 
Revitalização de Bacias Hidrográficas em Situação de 
Vulnerabilidade e Degradação Ambiental Ação: 7J91 
– Recuperação e Preservação da Bacia do Rio Salga-
do – Receptora do Rio São Francisco. Meta: 25% (Vin-
te e cinco por cento do projeto executado) Valor: r$ 
17.500.000,00 (Dezessete milhões e quinhentos mil). 
Após discussão, a Emenda foi APROVADA POR UNA-
NIMIDADE. ORDEM DO DIA: A – Requerimentos: 1 
– REQUERIMENTO Nº 373/08 – Do Sr. Carlos Souza 
– que “requer a realização de audiência pública para 
discutir a criação de um Fundo Internacional de Pre-
servação da Amazônia”. APROVADO. 2 – REQUERI-
MENTO Nº 374/08 – Do Sr. Carlos Souza – que “requer 
a marcação de data para a realização de visita aos 
locais onde serão construídas as hidrelétricas do Jirau 
e Santo Antônio, no Rio Madeira”. APROVADO. 3 – 
REQUERIMENTO Nº 375/08 – Da Sra. Janete Capi-
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beribe – que “solicita realização de seminário sobre 
questões relativas à ciência e tecnologia na Região 
Amazônica” . APROVADO. Subscreveu o Deputado 
Marcelo Serafim. 4 – REQUERIMENTO Nº 376/08 – 
Da Sra. Vanessa Grazziotin – “sugere que esta Comis-
são encaminhe Indicação ao Ministério da Justiça para 
que este modifique o parágrafo único do artigo 1º da 
Portaria 1220, de 11 de julho de 2007”. APROVADO. 
Subscreveram os Deputados Marcelo Serafim e Dalva 
Figueiredo. 5 – REQUERIMENTO Nº 377/08 – Da Sra. 
Vanessa Grazziotin – que “requer realização de uma 
audiência pública para discutir o provimento de Internet 
e valores cobrados pelo serviço no Estado do Amazo-
nas, com um representante do Ministério das Comu-
nicações, um representante da Agência Nacional de 
Telecomunicações – ANATEL, um representante da 
Embratel, e um representante da empresa OI/Tele-
mar”. APROVADO. 6 – REQUERIMENTO Nº 378/08 
– Da Sra. Vanessa Grazziotin – que “requer a reali-
zação de audiência pública, nesta Comissão, com a 
presença do senhor Carlos Minc, Ministro do Meio 
Ambiente para apresentar seu plano de trabalho nes-
te Ministério”. APROVADO. Subscreveu o requeri-
mento a Deputada Dalva Figueiredo. 7 – REQUERI-
MENTO Nº 379/08 – Do Sr. Asdrubal Bentes – que 
“solicita seja convidado o Ministro do Meio Ambiente, 
senhor Carlos Minc, para expor as diretrizes que im-
primirá para a política ambiental na Região Amazô-
nica, durante sua gestão”. APROVADO. Subscreveu 
o Requerimento a Deputada Dalva Figueiredo. 8 – 
REQUERIMENTO Nº 380/08 – Da Sra. Janete Capi-
beribe – que “solicita realização de audiência pública 
neste Colegiado para ouvir o Ministro do Meio Am-
biente, senhor Carlos Minc”. APROVADO. Subscreveu 
o requerimento o Deputado Marcelo Serafim e a De-
putada Dalva Figueiredo. 9 – REQUERIMENTO Nº 
381/08 – Da Sra. Vanessa Grazziotin – que “sugere 
a criação de um Grupo de Trabalho, no âmbito desta 
Comissão, para analisar os efeitos da Portaria 1.220, 
de 11 de julho de 2007, do Ministério da Justiça, que 
trata da classificação indicativa de obras audiovisuais 
destinadas à televisão e congêneres”. APROVADO. 
10 – REQUERIMENTO Nº 382/08 – Do Sr. Marcelo 
Serafim – que “requer o voto de pesar pelo falecimen-
to do Senador Jefferson Péres”. APROVADO, na for-
ma de Manifestação de Pesar, através de ofício da 
Comissão. 11 – REQUERIMENTO Nº 383/08 – Do Sr. 
Sebastião Bala Rocha – que “requer audiência públi-
ca para debater com os Ministros da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento, da Integração Nacional e de 
Meio Ambiente a posição do Ministro da Agricultura 
sobre a revisão da área da Amazônia Legal”. NÃO 
DELIBERADO. 12 – REQUERIMENTO Nº 384/08 – 

Da Sra. Janete Capiberibe – que “requer a participa-
ção desta Comissão na 60º Reunião Anual da SBPC, 
a ser realizada na cidade de Campinas – SP, entre 
os dias 13 e 18 de julho/2008”. APROVADO. Subs-
creveu o Deputado Marcelo Serafim. B – Proposições 
Sujeitas à Apreciação do Plenário: PRIORIDADE 13 
– PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 269/08 – 
Do Sr. Davi Alves Silva Júnior – que “regulamenta o 
art. 43 da Constituição Federal, para criar o comple-
xo geoeconômico e social do Nordeste, Norte e Cen-
tro-Oeste e dá outras providências”. RELATOR: De-
putado MARCELO CASTRO. PARECER: pela apro-
vação, com emenda. Vista à Deputada Dalva Figuei-
redo, em 07/05/2008. APROVADO O PARECER. C 
– Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva pelas 
Comissões: ORDINÁRIA 14 – PROJETO DE LEI Nº 
2.150/07 – Do Sr. Marcos Medrado – que “dispõe so-
bre a criação de uma zona franca no Subúrbio Ferro-
viário do Município de Salvador, Capital do Estado da 
Bahia”. RELATOR: Deputado MARCELO SERAFIM. 
PARECER VENCEDOR: Parecer Vencedor, Dep. Mar-
celo Serafim (PSB-AM), pela rejeição. O Deputado 
Carlos Souza apresentou voto em separado em 
05/03/2008. APROVADO O PARECER VENCEDOR 
do Deputado Marcelo Serafim. O Parecer da Relatora, 
Deputada Maria Helena passou a constituir Voto em 
Separado. 15 – PROJETO DE LEI Nº 2.258/07 – Do 
Sr. Celso Maldaner – que “dispõe sobre o Fundo Es-
pecial para Calamidades Públicas e destina parte da 
arrecadação da Contribuição de Intervenção no Do-
mínio Econômico (CIDE) para as finalidades que es-
pecifica”. RELATOR: Deputado Marcelo Serafim. Pa-
recer Vencedor, Dep. Marcelo Serafim (PSB-AM), pela 
rejeição. A Deputada Vanessa Grazziotin apresentou 
voto em separado em 18/03/2008. APROVADO O PA-
RECER VENCEDOR do Deputado Marcelo Serafim o 
Parecer do Relator, Deputado Vanessa Grazziotin, 
passou a constituir Voto em Separado. 16 – PROJETO 
DE LEI Nº 2.795/03 – Do Sr. Confúcio Moura – que 
“dispõe sobre a concessão de terras públicas da Bacia 
Amazônica para a exploração florestal por meio de 
manejo florestal sustentável”. (Apensados: PL 5398/2005 
e PL 986/2007) RELATORA: Deputada Perpétua Al-
meida. PARECER: pela rejeição deste, e pela aprova-
ção do Substitutivo 1 da CMADS, da Emenda de 
Relator 1 da CMADS, do PL 5398/2005, e do PL 
986/2007, apensados. NÃO DELIBERADO. 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.
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COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO 
NACIONAL E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

53ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da Vigésima Sétima Reunião Ordinária 
Deliberativa realizada em 9 de julho de 2008.

Às dez horas e vinte e um minutos do dia nove 
de julho de dois mil e oito, reuniu-se a Comissão da 
Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvimento 
Regional, no Plenário 15, Anexo II da Câmara dos De-
putados, com a presença dos Senhores Deputados 
Janete Capiberibe – Presidente; Maria Helena, Sergio 
Petecão e Neudo Campos – Vice-Presidentes; Asdru-
bal Bentes, Carlos Souza, Dalva Figueiredo, Lindomar 
Garçon, Marcelo Castro, Marcelo Serafim e Natan Do-
nadon – Titulares; Flaviano Melo, Gladson Cameli, Lira 
Maia, Marcio Junqueira, Paulo Rocha, Sebastião Bala 
Rocha e Silas Câmara – Suplentes. Deixaram de com-
parecer os Deputados Francisco Praciano, Luciano 
Castro, Marinha Raupp e Wellington Fagundes. Justi-
ficou a ausência o Deputado Ilderlei Cordeiro. ABER-
TURA: Havendo número regimental, a senhora Presi-
dente, Deputada Janete Capiberibe, declarou abertos 
os trabalhos e colocou em apreciação as atas da vi-
gésima quarta Reunião Ordinária de Audiência Públi-
ca, realizada em 17 de junho de 2008, da vigésima 
quinta Reunião Ordinária Deliberativa, realizada em 
18 de junho de 2008 e da vigésima sexta Reunião Or-
dinária de Audiência Pública, realizada em 1º de julho 
de 2008. Por solicitação do Deputado Marcelo Serafim, 
foi dispensada a leitura das atas em razão da distribui-
ção aos presentes. Em votação, as atas foram apro-
vadas. EXPEDIENTE: A Presidente informou as de-
signações realizadas por esta Presidência. Em 10 de 
junho de 2008: à Deputada Perpétua Almeida o PL 
nº 3.416/2008, do Deputado Lira Maia – que dispõe 
sobre a transferência de titularidade de bens imóveis 
de propriedade da União para os municípios da Ama-
zônia Legal. Em 17 de junho de 2008: à Deputada 
Marinha Raupp o PDC nº 570/2008, do Deputado 
Elismar Prado – que dispõe sobre a realização de 
Plebiscito para a criação do Estado do Triângulo. Ao 
Deputado Giovanni Queiroz o PL 3480/2008, da De-
putada Vanessa Grazziotin – Altera o Art. 1º da Lei 
nº 4.771, de 15 de setembro de 1965 – Código Flores-
tal, para obrigar os órgãos competentes do Governo 
Federal a divulgar, no mínimo uma vez, por mês, da-
dos sobre o desmatamento na Amazônia. Em 18 de 
junho de 2008: ao Deputado Marcelo Serafim, o PL 
5.690/2005 do Deputado Betinho Rosado – que in-
sere o parágrafo 4º no art. 2º da Lei nº 11.097, de 13 
de janeiro de 2005, que dispõe sobre a introdução do 
biodiesel na matriz energética brasileira. À Deputada 

Perpétua Almeida o PL 2.405/2007 do Deputado 
Uldurico Pinto – que estabelece a obrigatoriedade de 
as Agências Financeiras Oficiais de Fomento aplica-
rem, no mínimo, o valor percentual correspondente a 
população, mais 10% (dez por cento) de suas dispo-
nibilidades financeiras nas regiões mais pobres. Em 4 
de julho de 2008: à Deputada Perpétua Almeida o 
PL 2507/2007 da Deputada Thelma de Oliveira – que 
suspende as autorizações para queimadas e desma-
tamentos ou, supressão de vegetação na Amazônia 
Legal. Dando continuidade a Reunião, a Deputada Ja-
nete Capiberibe informou Resumo das Atividades De-
sempenhadas pela CAINDR no período de 2/2 a 
8/7/2008, com um saldo positivo das atividades neste 
1º semestre: 11 (onze) Reuniões Deliberativas; 9 (nove) 
projetos apreciados, 15 (quinze) projetos em tramita-
ção; 88 (oitenta e oito) requerimentos aprovados; 52 
(cinquenta e dois) requerimentos que solicitam audi-
ência pública; 27 (vinte e sete) requerimentos atendi-
dos de audiência pública; 25 (vinte e cinco) requeri-
mentos não atendidos; 14 (quatorze) audiências pú-
blicas realizadas e 16 (dezesseis) outros eventos re-
alizados. Comunicou que esse balanço será enviado, 
ainda hoje, aos Gabinetes, por e-mail. A Presidente 
agradeceu o apoio e colaboração de cada membro da 
CAINDR nas conquistas das metas propostas neste 
primeiro semestre. Comunicou, também, a designação 
do Deputado Ilderlei Cordeiro para representar esta 
Comissão na “2ª Edição do Programa Assembléia 
Aberta 2008”, a realizar-se hoje, no município de Ma-
nuel Urbano no Estado do Acre. A Presidente informou 
ter encaminhado ao Presidente da Funai, Marcio Mei-
ra, e ao Ministro da Saúde, José Gomes Temporão, 
ofício com documentos da Procuradoria do Ministério 
Público Federal do Amapá que lhe foram remetidos 
pelo Presidente da Comissão de Direitos Humanos da 
Assembléia Legisaltiva do Estado do Amapá, Deputa-
do Camilo Capiberibe. Nesses documentos, são de-
nunciados fatos que, segundo o Ministério Público, 
atestam que os índios das terras indígenas Uaça, Ga-
libi e Juminã Aldeia Tukai Br-156 – estariam sendo 
vítimas da negligência da Fundação Nacional da Saú-
de (Funasa), do Ministério da Saúde. Solicitou provi-
dências para que os indígenas sejam tratados com 
dignidade e o respeito que merecem. Reiterou a im-
portância deste Colegiado participar da 60ª (sexagé-
sima) Reunião da Sociedade Brasileira para o Progres-
so da Ciência (SBPC) a ser realizada na próxima 
quarta-feira, dia 16 de julho, das 14 às 18 horas, na 
Cidade de Campinas (SP). Informou que o Ministro da 
Defesa, Nelson Jobim e o Comandante da Aeronáuti-
ca, Junito Saito, mais uma vez colocaram à disposição 
desta Comissão uma aeronave para o deslocamento 
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até Campinas, retornando no mesmo dia a Brasília. A 
previsão é de que o embarque de Membros desta Co-
missão e convidados deste Colegiado seja feito por 
volta das 9 horas da próxima quarta-feira e o retorno 
previsto para as 20 horas do mesmo dia. Conforme 
acordado com o Presidente da SBPC, Dr. Marco An-
tonio Raupp, caberá à esta Comissão discorrer sobre 
o tema “Desafio da Ciência e Tecnologia da Amazõnia: 
Sustentabilidade, Orçamento e Desenvolvimento”. A 
presença desta Comissão no evento será considerada 
Missão Oficial e será solicitado ao Presidente da Câ-
mara, justificativa de falta para todos que comparece-
rem a esse importante evento. ORDEM DO DIA: A – 
Requerimentos: 1 – REQUERIMENTO Nº 396/08 – Da 
Sra. Vanessa Grazziotin – que “requer realização de 
uma audiência pública com o Ministro do Meio Am-
biente, o Ministro do Desenvolvimento Agrário e o Mi-
nistro Marcos Bemquerer Costa, do Tribunal de Contas 
da União para discutir a auditoria do referido tribunal 
sobre a atuação das instituições responsáveis pela 
defesa e fiscalização da Amazônia”. NÃO DELIBERA-
DO. 2 – REQUERIMENTO Nº 397/08 – Da Sra. Mari-
nha Raupp – que “requer a criação de uma Subco-
missão Permanente, no âmbito da Comissão da Ama-
zônia, Integração Nacional e de Desenvolvimento Re-
gional, a qual terá a incumbência de reunir, debater, 
apresentar e acompanhar a implantação do Programa 
Amazônia Sustentável – PAS”. RETIRADO DE OFÍCIO. 
3 – REQUERIMENTO Nº 398/08 – Da Sra. Janete 
Capiberibe – que “solicita apoio para execução da 
exposição “Séculos Indígenas no Brasil”, 3ª edição, a 
ser realizada em Brasília no segundo semestre deste 
ano”. NÃO DELIBERADO. 4 – REQUERIMENTO Nº 
399/08 – Da Sra. Marinha Raupp – que “requer a ex-
tinção da Subcomissão Permanente destinada a tratar 
das questões relacionadas ao Nordeste e áreas de 
abrangências da SUDENE”. RETIRADO DE OFÍCIO. 
5 – REQUERIMENTO Nº 400/08 – Do Sr. Gladson 
Cameli – que “requer a realização de audiência públi-
ca na CAINDR, com a presença do Ministro do Meio 
Ambiente, Carlos Minc, para dar informações acerca 
das novas propostas, programas e projetos do setor, 
em especial na Região Amazônica”. NÃO DELIBERA-
DO. 6 – REQUERIMENTO Nº 401/08 – Da Sra. Va-
nessa Grazziotin – que “requer realização de Semi-
nário por esta Comissão, em conjunto com a Comissão 
de Viação e Transporte, na Cidade de Manaus, para 
discussão do Transporte Aéreo na Amazônia, com a 
presença de representante da Agência Nacional de 
Aviação Civil (ANAC), representante das empresas 
aéreas regionais, do representante da Empresa Bra-
sileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (INFRAERO), 
dentre outros”. NÃO DELIBERADO. B – Proposições 

Sujeitas à Apreciação do Plenário: PRIORIDADE 7 
– PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 31/07 – Do 
Sr. Leandro Vilela – que “altera a redação do artigo 
2º da Lei Complementar nº 31, de 11 de outubro de 
1972”. RELATORA: Deputada DALVA FIGUEIREDO. 
PARECER: pela rejeição. Adiada a discussão, a re-
querimento do Deputado Sebastião Bala Rocha, 
por uma sessão, em 17/10/2007. APROVADO POR 
UNANIMIDADE O PARECER. C – Proposições Su-
jeitas à Apreciação Conclusiva pelas Comissões: 
PRIORIDADE 8 – PROJETO DE LEI Nº 5.995/05 – Do 
Senado Federal – José Sarney – (PLS 107/2004) – 
que “institui o Plano de Desenvolvimento Regional dos 
Municípios do Entorno do Parque Nacional Montanhas 
do Tumucumaque, no Estado do Amapá, e acrescen-
ta § 2º ao art. 13 da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 
1981”. RELATORA: Deputada DALVA FIGUEIREDO. 
PARECER: pela aprovação deste com adoção das 
Emendas de nºs 1, 2 e 4 a 10 da Comissão de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, e de nºs 1 
e 2 da Comissão de Desenvolvimento Econômico, In-
dústria e Comércio, e pela rejeição da emenda de nº 
3 da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável. VISTA AO DEPUTADO ASDRUBAL BEN-
TES. ORDINÁRIA 9 – PROJETO DE LEI Nº 2.795/03 
– Do Sr. Confúcio Moura – que “dispõe sobre a con-
cessão de terras públicas da Bacia Amazônica para a 
exploração florestal por meio de manejo florestal sus-
tentável”. (Apensados: PL 5398/2005 e PL 986/2007) 
RELATORA: Deputada PERPÉTUA ALMEIDA. PARE-
CER: pela rejeição deste, e pela aprovação dos proje-
tos de lei nº 5.398 de 2005 e nº 986 de 2007, apensos, 
nos termos do Substitutivo da Comissão de Meio Am-
biente e Desenvolvimento Sustentável. Vista ao De-
putado Francisco Praciano, em 04/06/2008. DESIG-
NADO RELATOR SUBSTITUTO, DEP. MARCELO 
SERAFIM (PSB-AM). 10 – PROJETO DE LEI Nº 
5.690/05 – Do Sr. Betinho Rosado – que “insere o 
parágrafo 4º no art. 2º da Lei nº 11.097, de 13 de ja-
neiro de 2005, que dispõe sobre a introdução do bio-
diesel na matriz energética brasileira”. (Apensado: PL 
6220/2005) RELATOR: Deputado MARCELO SERA-
FIM. PARECER: pela rejeição deste, e do PL 6220/2005, 
apensado, na forma do substitutivo proposto pela CA-
PADR. VISTA AO DEPUTADO MARCIO JUNQUEIRA. 
11 – PROJETO DE LEI Nº 2.323/07 – Da Sra. Rose 
de Freitas – que “proíbe as instituições de crédito de 
conceder financiamentos em condições favorecidas e 
outros benefícios para implantação e operação de 
agroindústrias de cana-de-açúcar na Amazônia Legal 
e dá outras providências”. RELATOR: Deputado AS-
DRUBAL BENTES. PARECER: pela rejeição. APRO-
VADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 12 – PRO-



Agosto de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 14 38031 

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 2812/2008) RELATOR: Deputado ASDRUBAL BEN-
TES. PARECER: pela aprovação deste, e do PL 
2812/2008, apensado, na forma do substitutivo. VISTA 
AO DEPUTADO MARCELO CASTRO. ENCERRA-
MENTO: Nada mais havendo a tratar, a Presidente 
agradeceu a presença de todos reiterando a importân-
cia dos Membros da Comissão em participar da 60ª 
(sexagésima) Reunião da Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciência (SBPC) a ser realizada na cida-
de de Campinas (SP), e encerrou os trabalhos às onze 
horas e quinze minutos. E, para constar, eu           , Iara 
Araújo Alencar Aires, lavrei a presente Ata, que por ter 
sido lida e aprovada, 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 Vigésima Oitava Reunião Ordinária Au-
diência Pública realizada em 15 de Julho de 2008. 

Às quatorze horas e vinte e oito minutos do dia 
quinze de julho de dois mil e oito, reuniu-se a Comis-
são da Amazônia, Integração Nacional e de Desen-
volvimento Regional, no Plenário 16 do Anexo II da 
Câmara dos Deputados, para discutir “A Criação dos 
Comitês de Bacias Hidrográficas na Amazônia”, 
com a presença dos Senhores Deputados Janete Ca-
piberibe – Presidente; Maria Helena e Sergio Petecão 
– Vice-Presidentes; Marcelo Castro e Natan Donadon 
– Titulares; Átila Lins, Gladson Cameli, Lira Maia, Mar-
celo Serafim, Marcio Junqueira e Vanessa Grazziotin 
– Suplentes. Deixaram de comparecer os Deputados 
Asdrubal Bentes, Carlos Souza, Dalva Figueiredo, 
Francisco Praciano, Lindomar Garçon, Luciano Castro, 
Marinha Raupp, Neudo Campos e Wellington Fagundes. 
ABERTURA: A Presidente, Deputada Janete Capibe-
ribe, declarou abertos os trabalhos, informando que a 
presente reunião de audiência pública foi decorrente 
da aprovação do requerimento Nº 389/08 das Depu-
tadas Janete Capiberibe e Perpétua Almeida. EXPE-
DIENTE: A audiência pública contou com a presença 
dos expositores Senhor João Bosco Senra – Diretor 
do Departamento de Recursos Hídricos do Ministério 
do Meio Ambiente; Senhor João Gilberto Lotufo – Su-
perintendente de Planejamento de Recursos Hídricos 

(ANA); e Senhor Lupércio Ziroldo Antônio – Coorde-
nador Geral do Fórum Nacional de Comitês de Bacias 
Hidrográficas. A Presidente informou que a mesa es-
tava composta pelos senhores expositores e passou a 
palavra ao Senhor João Bosco Senra. Seguidamente 
passou a Presidência ao Deputado Sérgio Petecão. O 
Presidente concedeu a palavra ao Senhor João Gil-
berto Lotufo e posteriormente ao Senhor Lupércio Zi-
roldo Antônio. Terminadas as exposições, a Deputada 
Janete Cabiberibe fez uso da palavra. Finalizando, o 
Presidente solicitou aos expositores que respondessem 
as interpelações e fizessem as considerações finais. 
Compareceram também à audiência pública o Senhor 
Leonardo Carvalho Lima (MMA); Senhor Ricardo Mes-
quita da Fonseca (Associação Preserve Amazônia) e 
Senhora Sílvia Maria Frattini Gonçalves Ramos (MME/
NESSA). ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a 
tratar, o Deputado Sérgio Petecão agradeceu a todos 
e encerrou os trabalhos às quinze hora e cinquenta e 
oito minutos. E, para constar, eu                , Iara Araújo 
Alencar Aires, lavrei a presente Ata, que por ter sido 
lida e aprovada, será assinada pela Presidente, Depu-
tada Janete Capiberibe              , e publicada no Diário 
da Câmara dos Deputados. 

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

53ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da Qüinquagésima Quinta Reunião (Ordi-
nária), realizada em 12 de dezembro de 2007.

Aos doze dias do mês de dezembro do ano de 
dois mil e sete, às dez horas e cinqüenta e um minu-
tos, no plenário oito do Anexo II da Câmara dos De-
putados, reuniu-se, ordinariamente, sob a presidência 
do Deputado Cezar Silvestri, Presidente, a Comissão 
de Defesa do Consumidor para apreciação dos itens 
constantes da pauta. Compareceram os Deputados 
Cezar Silvestri – Presidente, Walter Ihoshi – Vice-Pre-
sidente; Ana Arraes, Antonio Cruz, Barbosa Neto, Chi-
co Lopes, Felipe Bornier, José Carlos Araújo, Júlio 
Delgado, Leo Alcântara, Luciana Costa, Luiz Bassuma, 
Luiz Bittencourt, Ricardo Izar, Tonha Magalhães e Vi-
nicius Carvalho – titulares; Celso Russomanno, Efraim 
Filho, Fernando de Fabinho, Givaldo Carimbão, Lean-
dro Sampaio, Leandro Vilela, Marcelo Guimarães Filho 
e Ratinho Junior – suplentes. Deixaram de compare-
cer os Deputados Carlos Sampaio, Eduardo da Fonte, 
Fernando Melo, Giacobo e Nelson Goetten. Compare-
ceu, ainda, a Deputada Vanessa Grazziotin, não mem-
bro da Comissão. Abertos os trabalhos, foram aprova-
das, sem restrições, as ATAS da qüinquagésima se-
gunda, qüinquagésima terceira e qüinquagésima quar-
ta reuniões, cujas leituras foram dispensadas, por terem 
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sido distribuídas cópias. O Presidente comunicou aos 
Senhores Deputados o recebimento dos seguintes 
EXPEDIENTES, cujas cópias encontram-se à dispo-
sição dos Parlamentares na Secretaria da Comissão: 
1) Primeiro Relatório de Acompanhamento de Recall 
– chamamento de consumidores – Do produto Mag-
netix, fabricado pela empresa Mega Brands Inc. Ca-
nadá e distribuído no Brasil pela Gulliver S.A. Manufa-
tura de Brinquedos, encaminhado pela Rangel de Sá 
Advocacia-Gestão Empresarial; 2) documento da As-
sociação Brasileira de Defesa do Consumidor – Pro-
teste, abordando os problemas com o fornecimento de 
gás natural e propondo realização de audiência públi-
ca sobre o assunto, com a presença da Administração 
Pública, do Ministério das Minas e Energia e da Pro 
Teste; 3) Ofício nº 2.083/SGM/P, em que o Presidente 
da Casa, Deputado Arlindo Chinaglia, em despacho, 
indefere, por contrariar a sistemática regimental, o Re-
querimento nº 2070/07, solicitando que a Comissão 
de Seguridade Social e Família examine o mérito do 
Projeto de Lei nº 1.683/07, que “dispõe sobre a adição 
de ácido fólico no açúcar”, antes da Comissão de De-
fesa do Consumidor, já que aquela Comissão detém 
o maior mérito em relação à proposição em tela, de-
vendo, portanto, manifestar-se por último. Passou-se 
à ORDEM DO DIA: 1) Requerimento nº 85/07 – Do 
Sr. Cezar Silvestri – que “requer o arquivamento, ao 
término do mandato da atual Presidência, dos reque-
rimentos de audiências públicas apresentados na Co-
missão de Defesa do Consumidor”. Em votação, foi o 
Requerimento aprovado, por unanimidade; 2) Projeto 
de Lei nº 377/07 – Dos Srs. Sérgio Moraes e William 
Woo – que “obriga a criação e manutenção de cadas-
tro de usuários e o imediato bloqueio, pelos prestado-
res de serviços de telecomunicações, de aparelhos 
celulares, em caso de comunicação de roubo, furto ou 
extravio; proíbe a utilização de dispositivo que bloqueia 
o identificador de chamada, e dá outras providências”. 
Relator: Deputado Vinicius Carvalho. Parecer: pela 
aprovação, com substitutivo. Em vinte e um de novem-
bro de dois mil e sete, foi concedida vista ao Deputado 
José Carlos Araújo. Manifestaram-se sobre a matéria 
os Deputados José Carlos Araújo e Vinícius Carvalho. 
O Projeto foi retirado de pauta de ofício, por solicita-
ção do Relator; 3) Projeto de Lei nº 5.534/05 – Do 
Senado Federal – que “torna obrigatória a proteção 
contra radiação ultravioleta nos óculos de sol e dá ou-
tras providências”. Relator: Deputado Giacobo. Parecer: 
pela aprovação do Projeto e das Emendas nºs 1/05 e 
2/05 da Comissão de Desenvolvimento Econômico, 
Indústria e Comércio, e pela rejeição da Emenda nº 
3/05, da mesma Comissão. Em vinte e um de novem-
bro de dois mil e sete, foi concedida vista ao Deputado 

Walter Ihoshi. O Projeto foi retirado de pauta em vir-
tude de aprovação de requerimento apresentado pelo 
Deputado Ricardo Izar, na forma do art. 117, inciso IV; 
4) Projeto de Lei nº 7.375/06 – Do Senado Federal 
– que “altera a Lei nº 8.918, de 14 de julho de 1994, 
para tornar obrigatória a colocação de advertência nas 
embalagens de bebida”. Apensados os Projetos de Lei 
nºs 3.418/00 – a este, os Projetos de Lei nºs 3.876/00 
e 3.807/00 – a este, os Projetos de Lei nºs 7.043/02 e 
7.468/02 – 132/03, 393/03, 1.541/03, 1.817/03, 2.302/03 
– a este o Projeto de Lei nº 3.679/04 – 2.406/03, 
4.624/04 e 5.922/05. Relator: Deputado Júlio Delgado. 
Parecer: pela aprovação deste e pela rejeição dos Pro-
jetos de Lei nºs 3.807/00, 3.876/00, 132/03, 393/03, 
1.541/03, 1.817/03, 2.302/03, 2.406/03, 4.624/04, 
5.922/05, 7.043/02, 7.468/02, 3.679/04 e 3.418/00, 
apensados. Procedeu à leitura do Parecer o Relator, 
Deputado Julio Delgado. Em votação, foi o Parecer do 
Relator aprovado por unanimidade; 5) Projeto de Lei 
nº 302/07 – Do Sr. Paulo Piau – que “dispõe sobre a 
não aplicabilidade do Código de Defesa do Consumi-
dor às relações cooperativistas”. Relator: Deputado 
Max Rosenmann. Parecer: pela aprovação deste, com 
emendas, e pela rejeição da Emenda da Comissão de 
Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio – 
CDEIC. Não foi deliberada a matéria; 6) Projeto de 
Lei nº 618/07 – Do Sr. Lincoln Portela – que “dispõe 
sobre prazo de validade do crédito do telefone celular 
habilitado no Plano de Serviço Pré-Pago”. Apensado 
o Projeto de Lei nº 1.325/07. Relator: Deputado Rati-
nho Júnior. Parecer: pela aprovação deste e do Proje-
to de Lei nº 1.325/07, apensado, com substitutivo. 
Procedeu à leitura do Parecer o Relator, Deputado 
Ratinho Junior. Discutiram a matéria os Deputados 
Ratinho Júnior, Ana Arraes, Vinícius Carvalho, Celso 
Russomanno, José Carlos Araújo e Barbosa Neto. Em 
votação, foi o Parecer do Relator, com Complementa-
ção de Voto, aprovado por unanimidade; 7) Projeto 
de Lei nº 657/07 – Da Sra. Vanessa Grazziotin – que 
“dispõe sobre a obrigatoriedade do detalhamento dos 
contratos firmados pelas agências de intercâmbio do 
país”. Relator: Deputado José Carlos Araújo. Parecer: 
pela aprovação, com emendas. Procedeu à leitura do 
Parecer o Relator, Deputado José Carlos Araújo. Dis-
cutiram a matéria os Deputados Celso Russomanno, 
Leo Alcântara e Ana Arraes. Em votação, foi o Parecer 
do Relator aprovado por unanimidade; 8) Projeto de 
Lei nº 748/07 – Do Sr. Rogerio Lisboa – que “derroga 
o art. 9º da Lei 10.931, de 02 de agosto de 2004”. Re-
latora: Deputada Ana Arraes. Parecer: pela aprovação, 
com emendas. Em vinte e oito de novembro de dois 
mil e sete, foi concedida vista ao Deputado Ricardo 
Izar. Procedeu à leitura do Parecer a Relatora, Depu-
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tada Ana Arraes. Discutiram a matéria os Deputados 
Ricardo Izar, Celso Russomanno, José Carlos Araújo, 
Ana Arraes e Vinícius Carvalho. Com a aquiescência 
da Comissão, foi o Projeto retirado de pauta de ofício. 
O Presidente deu informações aos Deputados sobre 
a reunião realizada no dia anterior no Ministério da 
Fazenda, com o Ministro Guido Mantega e com a pre-
sença dos Deputados membros do Grupo de Trabalho 
que discutiu as tarifas bancárias, e salientou os prin-
cipais pontos positivos resultantes das atividades do 
Grupo, que deram causa às novas Resoluções do 
Conselho Monetário Nacional, regulamentando a co-
brança de tarifas pelas instituições financeiras. Em 
seguida, deu continuidade à apreciação da pauta: 9) 
Projeto de Lei nº 750/07 – Do Sr. Cezar Silvestri – que 
“modifica a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, 
para caracterizar novas sanções administrativas aos 
fornecedores de produtos e serviços”. Relator: Depu-
tado Leandro Sampaio. Parecer: pela aprovação. Pro-
cedeu à leitura do Parecer o Relator, Deputado Lean-
dro Sampaio. Discutiram a matéria os Deputados Cel-
so Russomanno e Luiz Bassuma. Em votação, foi o 
Parecer do Relator aprovado por unanimidade; 10) 
Projeto de Lei nº 815/07 – Do Sr. Sandes Júnior – que 
“acrescenta artigo à Lei nº 8.078, de 11 de setembro 
de 1990, que institui o Código de Defesa do Consumi-
dor”. Apensado o Projeto de Lei nº 1.451/07. Relatora: 
Deputada Luciana Costa. Parecer: pela aprovação 
deste e do Projeto de Lei nº 1.451/07, apensado, com 
substitutivo. Procedeu à leitura do Parecer a Relatora, 
Deputado Luciana Costa. Discutiram a matéria os De-
putados Celso Russomanno e Fernando de Fabinho. 
Em votação, foi o Parecer da Relatora aprovado por 
unanimidade; 11) Projeto de Lei nº 1.014/07 – Do Sr. 
Celso Russomanno – que “dispõe sobre a obrigatorie-
dade de especificação de data de postagem nas cor-
respondências que encaminham documentos de co-
brança”. Relator: Deputado Ricardo Izar. Parecer: pela 
aprovação. Procedeu à leitura do Parecer o Relator, 
Deputado Ricardo Izar. Discutiram a matéria os Depu-
tados Luiz Bassuma e Celso Russomanno. Em votação, 
foi o Parecer do Relator aprovado por unanimidade; 
12) Projeto de Lei nº 1.672/07 – Do Sr. Sandes Júnior 
– que “dispõe sobre a responsabilidade civil das em-
presas locadoras de veículos em acidentes de trânsi-
to e dá outras providências”. Relator: Deputado Júlio 
Delgado. Parecer: pela aprovação. Procedeu à leitura 
o Relator, Deputado Julio Delgado. Em votação, foi o 
Parecer do Relator aprovado por unanimidade; 13) 
Projeto de Lei nº 1.838/07 – Do Sr. Chico Lopes – que 
“dá nova redação ao inciso II do art. 18 da Lei nº 8.078, 
de 11 de setembro de 1990, que “dispõe sobre a pro-
teção do consumidor e dá outras providências””. Re-

lator: Deputado Fernando de Fabinho. Parecer: pela 
aprovação. Procedeu à leitura do Parecer o Relator, 
Deputado Fernando de Fabinho. Em votação, foi o Pa-
recer do Relator aprovado por unanimidade; 14) Pro-
jeto de Lei nº 1.956/07 – Do Sr. Paulo Pimenta – que 
“acrescenta o art. 6º-A à Lei nº 8.078, de 11 de setem-
bro de 1990, para regulamentar os serviços de aten-
dimento presencial ou à distância oferecidos ao con-
sumidor”. Relator: Deputado Leo Alcântara. Parecer: 
pela aprovação. Não foi deliberada a matéria; e 15) 
Projeto de Lei nº 1.979/07 – Do Sr. Sandro Matos – 
que “dispõe sobre o nível de informações, ao consu-
midor, sobre impressoras colocadas à venda, e dá 
outras providências”. Relator: Deputado Max Rosen-
mann. Parecer: pela aprovação. Não foi deliberada a 
matéria. Às doze horas e trinta e nove minutos, nada 
mais havendo a tratar, o Presidente encerrou os tra-
balhos, antes convocando reunião ordinária de audi-
ência pública para o dia dezoito, terça-feira, às quator-
ze horas, em plenário a ser definido, para “debater os 
critérios adotados na fixação dos preços e regras de 
cobrança e distribuição de valores provenientes de 
direitos autorais, decorrentes da execução pública mu-
sical administrada pelo Escritório Central de Arreca-
dação e Distribuição – Ecad”. O inteiro teor da reunião 
foi gravado, passando o arquivo de áudio a integrar o 
seu acervo documental. E, para constar, eu,          Es-
tevam dos Santos Silva, Secretário Substituto, lavrei a 
presente Ata, que, lida e aprovada, será assinada pelo 
Presidente,                            Deputado Cezar Silvestri, e 
encaminhada à publicação no Diário da Câmara dos 
Deputados. 

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

53ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da Qüinquagésima Sexta Reunião (Ordi-
nária), realizada em 19 de dezembro de 2007.

Aos dezenove dias do mês de dezembro do ano 
de dois mil e sete, às onze horas e trinta minutos, no 
plenário oito do Anexo II da Câmara dos Deputados, 
reuniu-se, ordinariamente, sob a presidência do Depu-
tado Cezar Silvestri, Presidente, a Comissão de Defesa 
do Consumidor para apreciação dos itens constantes 
da pauta. Compareceram os Deputados Cezar Sil-
vestri – Presidente e Walter Ihoshi – Vice-Presidente; 
Ana Arraes, Barbosa Neto, Chico Lopes, Eduardo da 
Fonte, Felipe Bornier, Fernando Melo, José Carlos 
Araújo, Júlio Delgado, Leo Alcântara, Luciana Costa, 
Luiz Bassuma, Luiz Bittencourt, Ricardo Izar e Vinicius 
Carvalho – titulares; Bruno Araújo, Celso Russomanno 
e Leandro Vilela – suplentes. Deixaram de comparecer 
os Deputados Antônio Cruz, Carlos Sampaio, Giacobo, 
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Nelson Goetten e Tonha Magalhães. Justificou ausên-
cia o Deputado Max Rosenmann. Compareceu, ainda, 
o Deputado Paulo Piau, não membro da Comissão. 
Abertos os trabalhos, foram aprovadas, sem restrições, 
as ATAS da qüinquagésima quarta e qüinquagésima 
quinta reuniões, cujas leituras foram dispensadas, por 
terem sido distribuídas cópias. Passou-se à ORDEM 
DO DIA: 1) Projeto de Lei nº 2.390/03 – Do Sr. Celso 
Russomanno – que “altera a Lei nº 8.078, de 11 de se-
tembro de 1990, que “dispõe sobre a proteção do con-
sumidor e dá outras providências”. Relator: Deputado 
Barbosa Neto. Parecer: pela aprovação das Emendas 
nºs. 01/06 e 02/06 do Senado Federal ao Substitutivo 
da Câmara dos Deputados. Procedeu à leitura do Pa-
recer o Relator, Deputado Barbosa Neto. Discutiu a 
matéria o Deputado Celso Russomanno. Em votação, 
foi o Parecer do Relator aprovado por unanimidade; 
e 2) Projeto de Lei nº 5.534/05 – Do Senado Federal 
– que “torna obrigatória a proteção contra radiação ul-
travioleta nos óculos de sol e dá outras providências”. 
Relator: Deputado Giacobo. Parecer: pela aprovação do 
Projeto e das Emendas nºs 1/05 e 2/05, da Comissão 
de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, 
e pela rejeição da Emenda 3/05, daquela Comissão. Em 
vinte e um de novembro de dois mil e sete, foi concedida 
vista ao Deputado Walter Ihoshi. Não foi deliberada a 
matéria. Sobre a mesa, Requerimento, da Deputada 
Ana Arraes, solicitando preferência para votação do 
Projeto de Lei nº 748/07, item seis da pauta. Em vota-
ção, foi o Requerimento aprovado por unanimidade. 
Passou-se à votação da matéria: 6) Projeto de Lei nº 
748/07 – Do Sr. Rogerio Lisboa – que “derroga o art. 
9º da Lei 10.931, de 02 de agosto de 2004”. Relatora: 
Deputada Ana Arraes. Parecer: pela aprovação, com 
emendas. Em vinte e oito de novembro de dois mil e 
sete, foi concedida vista ao Deputado Ricardo Izar. 
Em votação, foi o Parecer da Relatora aprovado por 
unanimidade; 3) Projeto de Lei nº 5.848/05 – Do Sr. 
Edson Duarte – que “dispõe sobre a obrigatoriedade 
de informação nas embalagens e rótulos de produtos 
que contenham organismos geneticamente modifica-
dos em sua composição”. Relator: Deputado Barbosa 
Neto. Parecer: pela rejeição. Procedeu à leitura do Pa-
recer o Relator, Deputado Barbosa Neto. Foi concedida 
vista ao Deputado Luiz Bassuma; 4) Projeto de Lei 
nº 262/07 – Do Sr. Pompeo de Mattos – que “altera o 
caput do art. 43, seus §§ 1º, 2º e 5º da Lei nº 8.078, 
de 1990 – Código de Defesa do Consumidor”. Apensa-
dos os Projetos de Lei nºs. 496/07 – a este os Projetos 
de Lei nºs. 776/07 e 1.108/07 – 1.083/07, 1.373/07 e 
2.168/07. Relator: Deputado Giacobo. Parecer: pela 
rejeição deste, das Emendas nºs. 1/07, 2/07, 3/07 
e 4/07 da Comissão de Defesa do Consumidor, dos 

Projetos de Lei 1.083/07, 1.373/07, 2.168/07, 776/07 
e 1.108/07, apensados, e pela aprovação do Projeto 
de Lei nº 496/07, apensado. Em seis de dezembro de 
dois mil e sete, o Deputado Barbosa Neto apresentou 
voto em separado. Não foi deliberada a matéria; 5) 
Projeto de Lei nº 302/07 – Do Sr. Paulo Piau – que 
“dispõe sobre a não aplicabilidade do Código de Defesa 
do Consumidor às relações cooperativistas”. Relator: 
Deputado Max Rosenmann. Parecer: pela aprovação 
deste, com emendas, e pela rejeição da Emenda da 
Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria 
e Comércio – CDEIC. Procedeu à leitura do Parecer o 
Deputado Júlio Delgado, designado Relator Substituto, 
em razão da ausência do Relator. Em votação, foi o Pa-
recer do Relator Substituto aprovado, por unanimidade, 
mantidos os termos do Parecer original; 7) 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 exigência nele con-
tida e para adequar a nomenclatura empregada aos 
padrões técnicos estabelecidos”. Relator: Deputado 
Felipe Bornier. Parecer: pela aprovação. Não foi deli-
berada a matéria; 8) Projeto de Lei nº 1.956/07 – Do 
Sr. Paulo Pimenta – que “acrescenta o art. 6º-A à Lei nº 
8.078, de 11 de setembro de 1990, para regulamentar 
os serviços de atendimento presencial ou à distância 
oferecidos ao consumidor”. Relator: Deputado Leo Al-
cântara. Parecer: pela aprovação. Procedeu à leitura 
do Parecer o Relator, Deputado Leo Alcântara. Em 
votação, foi o Parecer do Relator aprovado por unani-
midade; 9) Projeto de Lei nº 1.979/07 – Do Sr. Sandro 
Matos – que “dispõe sobre o nível de informações, ao 
consumidor, sobre impressoras colocadas à venda, e 
dá outras providências”. Relator: Deputado Max Ro-
senmann. Parecer: pela aprovação. Não foi deliberada 
a matéria. Durante a reunião, em resposta ao Deputa-
do Ricardo Izar, que se manifestara contrariamente à 
inclusão do Projeto de Lei nº 748/07 na pauta da reu-
nião, o Presidente esclareceu que a relação das pro-
posições fora divulgada com antecedência regimental 
e que, conforme acordo havido entre os membros da 
Comissão na reunião anterior, a matéria fora retirada 
de pauta naquela oportunidade, não havendo impedi-
mento, pois, para figurar na Ordem do Dia da reunião 
em andamento. Corroboraram as palavras do Presi-
dente os Deputados Ana Arraes, Vinicius Carvalho e 
Luiz Bassuma. Ao término dos trabalhos, o Presidente 
concedeu a palavra aos Deputados José Carlos Araújo, 
Júlio Delgado, Vinícius Carvalho, Leo Alcântara, Ana 
Arraes, Barbosa Neto, Luiz Bassuma, Chico Lopes, 
Felipe Bornier e Celso Russomanno, que cumprimenta-
ram o Presidente pelo sucesso de sua gestão à frente 
da Comissão de Defesa do Consumidor, oportunida-
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de em que destacaram a isenção e a seriedade com 
que conduziu os trabalhos durante o ano de dois mil 
e sete. Elogiaram, também, o trabalho dos servidores 
e assessores da Comissão. Com a palavra, o Depu-
tado Vinícius Carvalho registrou reclamações contra a 
empresa de TV por assinatura Net Serviços, contando 
com o apoio do Deputado Luiz Bassuma. Ao término 
da reunião, o Presidente agradeceu os elogios e res-
saltou o espírito público dos membros da Comissão, 
a eficiência dos servidores, bem como o apoio da im-
prensa da Casa. Às doze horas e seis minutos, nada 
mais havendo a tratar, o Presidente encerrou os traba-
lhos. O inteiro teor da reunião foi gravado, passando o 
arquivo de áudio a integrar o seu acervo documental. 
E, para constar, eu,            Estevam dos Santos Silva, 
Secretário Substituto, lavrei a presente Ata, que, lida e 
aprovada, será assinada pelo Presidente,             De-
putado Cezar Silvestri, e encaminhada à publicação 
no Diário da Câmara dos Deputados. 

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS 

53ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 23ª Reunião de Audiência Pública re-
alizada em 23 de agosto de 2007. 

Às nove horas e cinqüenta e oito minutos do dia 
vinte e três de agosto de dois mil e sete, reuniu-se a 
Comissão de Direitos Humanos e Minorias, no Ple-
nário 09 do Anexo II da Câmara dos Deputados, com 
a presença dos Senhores Deputados Luiz Couto – 
Presidente; Pedro Wilson e Pastor Manoel Ferreira – 
Vice-Presidentes; Antônio Roberto, Geraldo Thadeu, 
Iriny Lopes, Janete Rocha Pietá, Lincoln Portela, Pinto 
Itamaraty e Veloso – Titulares; Dr. Talmir, Eduardo Bar-
bosa, Janete Capiberibe e Sueli Vidigal – Suplentes. 
Deixaram de comparecer os Deputados Chico Alencar, 
Joseph Bandeira, Léo Vivas, Lucenira Pimentel, Matteo 
Chiarelli e Suely. ABERTURA: O Senhor Presidente, 
Deputado Luiz Couto declarou abertos os trabalhos e 
comunicou ao plenário que a reunião fora convocada 
nos termos do requerimento de autoria da Deputada 
Iriny Lopes. ORDEM DO DIA: Reunião de Audiência 
Pública. TEMA: Debater as questões relacionadas com 
os casos de tortura ocorridos na Casa de Custódia de 
Viana – ES. EXPOSITORES: Sr. Gilmar Ferreira de Oli-
veira – Coordenador Estadual do Comitê de Combate a 
Tortura no Espírito Santo; Pe. Savério Paolillo – Repre-
sentante da Arquidiocese do Espírito Santo; Sra. Mar-
ta Falqueto – Representante do Movimento Nacional 
de Direitos Humanos no Estado do Espírito Santo; Dr. 
Cézar Augusto Ramaldes da Cunha Santos – Promo-
tor de Justiça e Coordenador do Grupo Especial de 
Trabalho em Execução Penal do Ministério Público do 

Estado do Espírito Santo; Sr. Ângelo Roncalli – Secre-
tário de Estado da Justiça do Espírito Santo. A seguir, 
o Deputado Luiz Couto convidou os expositores para 
tomarem assento e convidou a Deputada Iriny Lopes 
para assumir a presidência dos trabalhos. Em seguida 
a senhora Presidente concedeu a palavra ao Pe. Sa-
vério Paolillo. Após as explanações dos expositores, 
apresentaram seus questionamentos e considerações, 
os Deputados Geraldo Thadeu, Sueli Vidigal e Veloso. 
Nada mais havendo a tratar, a senhora Presidente em 
exercício, Deputada Iriny Lopes, encerrou os trabalhos 
às doze horas e doze minutos. O inteiro teor foi grava-
do, passando o arquivo de áudio a integrar o acervo 
documental desta reunião para degravação mediante 
solicitação escrita. E, para constar, eu            , Márcio 
Marques de Araújo, lavrei a presente Ata, que por ter 
sido lida e aprovada, será assinada pelo Presidente, 
Deputado Luiz Couto           , e publicada no Diário 
da Câmara dos Deputados. 

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS 

53ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 33ª Reunião Ordinária realizada em 31 
de outubro de 2007. 

Às quatorze horas e quarenta e quatro minutos do 
dia trinta e um de outubro de dois mil e sete, reuniu-se a 
Comissão de Direitos Humanos e Minorias, no Plenário 
9, Anexo II da Câmara dos Deputados, com a presença 
dos Senhores Deputados Luiz Couto – Presidente; Pe-
dro Wilson – Vice-Presidente; Antônio Roberto, Chico 
Alencar, Geraldo Thadeu, Iriny Lopes, Janete Rocha 
Pietá, Joseph Bandeira, Léo Vivas, Lincoln Portela, 
Lucenira Pimentel, Suely e Veloso – Titulares; Adão 
Pretto, Claudio Cajado, Dr. Talmir, Eduardo Barbosa e 
Jusmari Oliveira – Suplentes. Deixaram de comparecer 
os Deputados Pastor Manoel Ferreira e Pinto Itamaraty. 
O Deputado Matteo Chiarelli justificou sua ausência por 
estar de atestado médico. ABERTURA: Havendo nú-
mero regimental, o senhor Presidente declarou abertos 
os trabalhos e colocou à apreciação a Ata da reunião 
anterior, realizada no dia 25 de outubro de 2007. Em 
votação, a Ata foi aprovada por unanimidade. EXPE-
DIENTE: A Presidência solicitou indicação de nomes 
para o Prêmio Nacional de Direitos Humanos até o 
dia 05/11. A seguir, o Deputado Luiz Couto acusou 
recebimento de ofício do Deputado Dr. Rosinha enca-
minhando vídeo com gravação registrando agressões 
sofridas por um cinegrafista de Curitiba, o qual solicita 
à Comissão a cobrança de explicações e providências. 
A seguir, o Deputado comunicou o recebimento de 
convite encaminhado pela Câmara Municipal de Santo 
André à Comissão de Direitos Humanos e Minorias, 
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para a solenidade de encerramento da V Conferência 
Municipal de Cidadania e Direitos Humanos, que terá 
como tema “Educar para a Paz”, no dia 6 de dezembro 
de 2007, às 19 horas, no Teatro Municipal Santo André. 
Foi designado o Deputado Luiz Couto para representar a 
CDHM no referido evento. A seguir, o Deputado Pedro 
Wilson apresentou relato acerca de sua participação 
no Seminário sobre Migrações ocorrido na cidade de 
Santiago. ORDEM DO DIA: A – Emendas da CDHM 
ao Orçamento da União para o exercício de 2008: 1 
– EMENDA Nº 1/07 – Programa: Proteção e Promoção 
dos Povos Indígenas (MJ/FUNAI). Ação: Demarcação 
e Regularização das Terras Indígenas. Valor Previsto 
no Orçamento para 2008: R$ 44.687.436,00. Emenda 
Proposta pela CDHM: R$ 10.500.000,00 . APROVADA. 
2 – EMENDA Nº 2/07 – Programa: Enfrentamento da 
Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. Ação: 
Apoio a Comitês de Enfrentamento da Violência Sexual 
de Crianças e Adolescentes. Valor Previsto no Orçamento 
para 2008: R$ 150.000,00. Emenda Proposta pela CDH: 
R$ 50.000.000,00 . APROVADA. 3 – EMENDA Nº 3/07 
– Programa: Garantia e Acesso a Direitos. Ação: Apoio 
a Serviços de Orientação Jurídica Gratuita, de Media-
ção de Conflitos e de Informação em Direitos Humanos. 
(Balcões de Direitos). Valor Previsto no Orçamento 
para 2008: R$ 1.950.000,00. Emenda Proposta pela 
CDHM: R$ 10.000.000,00 . APROVADA. 4 – EMENDA 
Nº 4/07 – Programa: Proteção a Pessoas Ameaçadas 
(SEDH). Ação: Apoio a Serviços de Assistência a Vítimas 
de Crimes. Valor Previsto no Orçamento para 2008: 
R$ 2.672.000,00. Emenda Proposta pela CDHM: R$ 
5.000.000,00 . APROVADA. A Presidência foi assumida 
momentaneamente pelo Deputado Veloso. B – Requeri-
mentos: 5 – REQUERIMENTO Nº 142/07 – Do Sr. Luiz 
Couto – que “requer a realização do Seminário “Lei 
Maria da Penha – aplicação, desafios e perspectivas”, 
em parceria com a Comissão de Segurança Pública e 
Combate ao Crime organizado”. Em discussão, a Depu-
tada Janete Rocha Pietá fez uso da palavra. Em vota-
ção, o requerimento foi aprovado por unanimidade 
dos presentes. 6 – REQUERIMENTO Nº 143/07 – Do 
Sr. Luiz Couto – que “requer a realização de audiência 
pública para debater a distribuição, pelo governo, de 
medicamentos de alto custo”. Em discussão, ninguém 
fez uso da palavra. Em votação, o requerimento foi 
aprovado por unanimidade dos presentes. O De-
putado Luiz Couto retomou a presidência dos traba-
lhos. 7 – REQUERIMENTO Nº 144/07 – Da Sra. Ja-
nete Rocha Pietá – que “requer aprovação de Moção 
de Repúdio às declarações do Juiz de Sete Lagoas 
(MG), Edilson Rodrigues, em decisão que considera 
inconstitucional a Lei Maria da Penha”. Em discussão, 
o Deputado Joseph Bandeira fez uso da palavra. Em 

votação, o requerimento foi aprovado por unani-
midade dos presentes com a sugestão apresenta-
da pelo Deputado Joseph Bandeira, de que o Juiz 
Edilson Rodrigues seja obrigado a dar explicações 
perante o Conselho Nacional de Justiça, quanto 
às suas declarações de considerar, em decisão, 
inconstitucional a Lei “Maria da Penha”. C – Pro-
posições Sujeitas à Apreciação do Plenário: PRIORIDA-
DE – 8 – PROJETO DE LEI Nº 6.369/05 – Do Senado 
Federal – Roseana Sarney – (PLS 105/2004) – que 
“dispõe sobre a fixação de datas comemorativas de alta 
significação para os diferentes segmentos étnicos que 
compõem a sociedade brasileira, em atendimento ao 
disposto no § 2º do art. 215 da Constituição Federal”. 
(Apensado: PL 330/2007) RELATOR: Deputado CHICO 
ALENCAR. PARECER: Pela aprovação do PL nº 6.369, 
de 2005, e do PL apensado nº 330, de 2007, na forma 
do substitutivo anexo. Em discussão, ninguém fez uso 
da palavra. Em votação, o parecer foi aprovado por 
unanimidade dos presentes. ORDINÁRIA – 9 – PRO-
JETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 44/07 – Dos 
Srs. Valdir Colatto e Waldir Neves – que “susta a aplica-
ção do Decreto nº 4.887, de 20 de novembro de 2003, 
que Regulamenta o procedimento para identificação, 
reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação 
das terras ocupadas por remanescentes das comuni-
dades dos quilombos de que trata o art. 68 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias”. RELATORA: 
Deputada IRINY LOPES. PARECER: pela rejeição. Em 
discussão, ninguém fez uso da palavra. Em votação, 
o parecer foi aprovado por unanimidade dos pre-
sentes. D – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclu-
siva pelas Comissões: ORDINÁRIA – 10 – PROJETO 
DE LEI Nº 782/07 – Do Sr. Edigar Mão Branca – que 
“ Dispõe sobre o uso facultativo de chapéu em esta-
belecimentos público e privado”. RELATOR: Deputado 
LÉO VIVAS. PARECER: pela aprovação. Em discussão, 
os Deputados Chico Alencar e Dr. Talmir fizeram uso 
da palavra. Em votação, o parecer foi aprovado por 
unanimidade dos presentes. 11 – PROJETO DE LEI 
Nº 806/07 – Do Sr. Pompeo de Mattos – que “oficializa 
como traje de honra e de uso facultativo em solenida-
des públicas, para ambos os sexos, a indumentária de-
nominada “PILCHA GAÚCHA””. RELATOR: Deputado 
LÉO VIVAS. PARECER: pela rejeição. Em discussão, 
o Deputado Chico Alencar fez uso da palavra. Em 
votação, o parecer foi aprovado por unanimidade 
dos presentes. Nada mais havendo a tratar a presen-
te reunião foi suspensa para lavratura da Ata, a qual 
foi submetida a votação e aprovada por unanimidade 
dos presentes. E, para constar, eu               , Márcio 
Marques de Araújo, lavrei a presente Ata, que por ter 
sido lida e aprovada, será assinada pelo Presidente, 
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Deputado Luiz Couto                  , e publicada no Di-
ário da Câmara dos Deputados. 

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS 

53ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata Da 43ª Reunião de Audiência Pública re-
alizada em 12 de dezembro de 2007. 

Às quatorze horas e quarenta e nove minutos do 
dia doze de dezembro de dois mil e sete, reuniu-se a 
Comissão de Direitos Humanos e Minorias, no Plená-
rio 11 do Anexo II da Câmara dos Deputados, com a 
presença dos Senhores Deputados Luiz Couto – Pre-
sidente; Pedro Wilson e Pastor Manoel Ferreira – Vice-
Presidentes; Antônio Roberto, Chico Alencar, Geraldo 
Thadeu, Iriny Lopes, Janete Rocha Pietá, Joseph Ban-
deira, Léo Vivas, Lincoln Portela, Lucenira Pimentel e 
Veloso – Titulares; Dr. Talmir e Jusmari Oliveira – Su-
plentes. Deixaram de comparecer os Deputados Mat-
teo Chiarelli, Pinto Itamaraty, Suely e Walter Brito Neto. 
Justificada a ausência do Deputado Matteo Chiarelli 
que se encontrava afastado das atividades a pedido 
médico. ABERTURA: O Deputado Luiz Couto declarou 
abertos os trabalhos. ORDEM DO DIA: Reunião de 
Audiência Pública. TEMA: Avaliar os direitos humanos 
no Brasil em 2007 e apresentar perspectivas para o 
próximo ano, em comemoração ao Dia Internacional 
dos Direitos Humanos. Foi prestada homenagem ao 
assessor técnico desta Comissão, Amarildo Geraldo 
Formentini, falecido no último dia 09/12 quando se en-
contrava em missão oficial. Foi feita a primeira entrega 
simbólica de livros da Campanha Nacional de Livros 
para as bibliotecas do Sistema Penitenciário, também 
foi feito o lançamento da Cartilha Políticas Públicas para 
as Migrações Internacionais. EXPOSITORES: Ministro 
Paulo Vannuchi – Secretário Especial de Direitos Hu-
manos; Dra. Herilda Balduino de Sousa – Membro da 
Comissão de Direitos Humanos do Conselho Federal 
da OAB; e Sra. Rosiana Pereira Queiroz – Coordena-
dora do Movimento Nacional de Direitos Humanos. 
Após as explanações dos expositores, fizeram uso da 
palavra, por ordem de inscrição, os Deputados Iriny 
Lopes, Lincoln Portela, Chico Alencar, Pedro Wilson, 
Janete Rocha Pietá, Pastor Manoel Ferreira, Jusmari 
Oliveira e Joseph Bandeira. A seguir os expositores 
apresentaram suas considerações finais. Nada mais 
havendo a tratar, a presente reunião foi encerrada às 
dezoito horas e treze minutos. O inteiro teor foi grava-
do, passando o arquivo de áudio a integrar o acervo 
documental desta reunião para degravação mediante 
solicitação escrita. E, para constar, eu                    , 
Márcio Marques de Araújo, lavrei a presente Ata, que 
por ter sido lida e aprovada, será assinada pelo Presi-

dente, Deputado Luiz Couto                     , e publicada 
no Diário da Câmara dos Deputados.

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 

53ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 18ª Reunião Ordinária realizada em 06 
de agosto de 2008. 

Às quinze horas e treze minutos do dia seis de 
agosto 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; Pedro Wilson e Dr. 
Talmir – Vice-Presidentes; Chico Alencar, Freire Júnior, 
Geraldo Thadeu, Jurandil Juarez, Luiza Erundina e Sue-
ly – Titulares; Fernando Ferro, Iran Barbosa, Leonardo 
Monteiro e Lincoln Portela – Suplentes. Deixaram de 
comparecer os Deputados Eduardo Amorim, Fátima 
Bezerra, Silas Câmara e Walter Brito Neto. ABERTU-
RA: Havendo número regimental, o senhor Presidente 
declarou abertos os trabalhos e colocou à apreciação 
a Ata da 17ª reunião, realizada no dia quinze de julho 
de 2008. Por terem sido distribuídas cópias, foi dispen-
sada a leitura da ata, por solicitação do Deputado Iran 
Barbosa e não havendo quem quisesse discuti-la ou 
a ela sugerir alterações, em votação, a Ata foi apro-
vada por unanimidade. EXPEDIENTE: O Presidente, 
Deputado Adão Pretto, comunicou ao Plenário o rece-
bimento do Ofício nº 84/2008, do Deputado Fernando 
Ferro, que solicita sua designação para representar a 
Comissão de Legislação Participativa, entre os dias 
18 e 22 de agosto, em missão brasileira à Inglaterra 
para “discutir as ações desenvolvidas e implementadas 
por aquele País no combate à violência urbana dos 
estádios de futebol e arredores”. Em votação, a par-
ticipação do Deputado Fernando Ferro na delegação 
brasileira foi aprovada por unanimidade. O Presidente 
informou ainda, a realização do Seminário “Terapias 
Naturalistas: a caminho do reconhecimento”, a ocor-
rer no dia onze de agosto do corrente, na Assembléia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo. ORDEM DO 
DIA: A Deputada Luiza Erundina apresentou, com o 
devido apoio regimental, requerimento de inclusão na 
Ordem do Dia da presente reunião, do Requerimento 
nº 41/2008. Em votação, o requerimento foi aprovado 
por unanimidade. O Deputado Adão Pretto passou a 
presidência dos trabalhos ao Deputado Iran Barbosa. 
A – Matéria Sobre a Mesa: 1 – REQUERIMENTO Nº 
41/08 – Da Sra. Luiza Erundina – que “requer a rea-
lização de Audiência Pública para debater as suges-
tões das entidades representativas da sociedade civil 
sobre a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) nº 
233/2008, que altera o Sistema Tributário Nacional e 
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dá outras providências”. A Deputada Luiza Erundina 
procedeu ao encaminhamento do Requerimento e não 
havendo quem quisesse discutir a matéria, em votação, 
o requerimento foi aprovado por unanimidade. B – 
Sugestões: O Deputado Adão Pretto apresentou, nos 
termos regimentais, requerimento de inversão de pauta 
da reunião para que o item 12, Sugestão nº 112/2008, 
fosse apreciado antes do item 2 da pauta. Em votação, 
o requerimento foi aprovado por unanimidade. 12 – 
SUGESTÃO Nº 112/08 – Do CIMI – CONSELHO INDI-
GENISTA MISSIONÁRIO – que “sugere a realização de 
Audiência Pública com o tema: “Terra Indígena Raposa 
Serra do Sol: histórico, situação atual e perspectivas”. 
RELATOR: Deputado ADÃO PRETTO. PARECER: 
pela aprovação. O Deputado Adão Pretto procedeu à 
leitura do parecer e não havendo quem quisesse dis-
cutir a matéria, em votação, o parecer foi aprovado 
por unanimidade. 2 – SUGESTÃO Nº 144/05 – Do 
Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul – que 
“altera o Código de Processo Civil, criando o recurso 
contra não decisão”. RELATOR: Deputado MÁRIO 
DE OLIVEIRA. PARECER: pela aprovação. NÃO DE-
LIBERADO. 3 – SUGESTÃO Nº 201/06 – Do Instituto 
Brasileiro de Estudos e Pesquisas Comunitárias – que 
“propõe a criação do Conselho Nacional de Assuntos 
Comunitários”. RELATOR: Deputado GERALDO THA-
DEU. PARECER: pela aprovação, com a apresentação 
de Indicação ao Poder Executivo. NÃO DELIBERADO. 
4 – SUGESTÃO Nº 241/06 – Do Conselho de Defesa 
Social de Estrela do Sul – que “propõe projeto de lei 
sobre ajuizamento de ação civil para decretação de per-
da do cargo de membro do Judiciário ou do Ministério 
Público”. RELATOR: Deputado FERNANDO FERRO. 
PARECER: pela rejeição. NÃO DELIBERADO. 5 – SU-
GESTÃO Nº 65/07 – Da Associação Comunitária do 
Chonin de Cima – que “sugestão Projeto de Lei que 
garante a distribuição do tempo para propaganda po-
lítica e eleitoral na mídia de forma igualitária entre os 
partidos políticos”. RELATOR: Deputado FERNANDO 
FERRO. PARECER: pela rejeição. NÃO DELIBERADO. 
6 – SUGESTÃO Nº 28/07 – Do Conselho de Defesa 
Social de Estrela do Sul – que “sugere Projeto de Lei 
que cria o Dia Nacional da Vítima de Crime”. RELA-
TOR: Deputado WALTER BRITO NETO. PARECER: 
pela aprovação, nos termos do Projeto de Lei anexo. 
NÃO DELIBERADO. 7 – SUGESTÃO Nº 46/07 – Do 
Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul – que 
“sugere Projeto de Lei dispondo sobre a pena criminal 
de perda de bens e valores, prestação pecuniária e dá 
outras providências”. RELATOR: Deputado DR. TAL-
MIR. PARECER: pela rejeição. NÃO DELIBERADO. 
8 – SUGESTÃO Nº 102/08 – Do Conselho de Defesa 
Social de Estrela do Sul – que “sugere Projeto de Lei 

que altera a Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, 
para permitir que o Juizado Especial julgue causas rela-
tivas a usucapião especial, direito de família, inventários 
de bens de pequeno valor e ação de adjudicação de 
imóvel”. RELATOR: Deputado DR. TALMIR. PARECER: 
pela rejeição. NÃO DELIBERADO. 9 – SUGESTÃO Nº 
70/07 – Do Conselho de Defesa Social de Estrela do 
Sul – que “sugere Projeto de Lei no sentido de esta-
belecer a suspensão do prazo prescricional durante o 
curso da investigação administrativa de delito tributário”. 
RELATOR: Deputado JOÃO PIZZOLATTI. PARECER: 
pela rejeição. NÃO DELIBERADO. 10 – 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 
PIZZOLATTI. PARECER: pela rejeição. NÃO DELIBE-
RADO. 11 – SUGESTÃO Nº 92/07 – Do Conselho de 
Defesa Social de Estrela do Sul – que “sugere Projeto 
de Lei que altera a Lei nº 4.898, de 9 de dezembro de 
1965 ( Lei de Abuso de Autoridade) e dá nova redação 
a seus artigos”. RELATORA: Deputada FÁTIMA BE-
ZERRA. PARECER: pela rejeição. NÃO DELIBERADO. 
Nada mais havendo a tratar, o Presidente em exercício, 
Deputado Iran Barbosa, encerrou os trabalhos às quin-
ze horas e vinte e sete minutos, antes convocando os 
Senhores Parlamentares para Reunião de Audiência 
Pública, a realizar-se dia 12 de agosto, terça-feira, às 
14 horas, em Plenário a ser informado. E, para constar, 
eu                  , Sonia Hypolito, lavrei a presente Ata, 
que por ter sido lida e aprovada, será assinada pelo 
Deputado Iran Barbosa                       , 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. 

DESIGNAÇÃO

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Faço, nesta data, as seguintes designações de 
relatoria:

Ao Deputado Barbosa Neto
PROJETO DE LEI Nº 3.755/08 – Do Sr. Deley 

– que “define como crime contra a economia popular 
a venda de ingressos de competições esportivas, au-
dições musicais, apresentações teatrais ou quaisquer 
outros eventos de diversão e lazer por preços superiores 
aos fixados pelas entidades promotoras do evento”.

Ao Deputado Chico Lopes
PROJETO DE LEI Nº 2.643/07 – Do Sr. Carlos 

Alberto Canuto – que “altera a Lei nº 9.847, de 26 de 
outubro de 1999, para estabelecer multa com o objetivo 



Agosto de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 14 38039 

de punir as empresas que demorarem a repassar as 
reduções de preços na cadeia econômica da indústria 
de combustíveis”.

Ao Deputado Ivan Valente
PROJETO DE LEI Nº 4.398/98 – Do Senado Fe-

deral – Julio Campos – (PLS 325/1995) – que “altera 
a Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, que dis-
põe sobre a vigilância sanitária a que ficam sujeitos os 
medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos 
e correlatos, cosméticos, saneantes e outros produtos, 
e dá outras providências”. (Apensados: PL 576/1995 
(Apensados: PL 814/1995, PL 1324/1995 (Apensa-
do: PL 3630/2008), PL 3122/1997, PL 3650/1997 e 

PL 4078/1998), PL 2706/2000, PL 3060/2000, PL 
3084/2000 e PL 974/2007)

Ao Deputado Vital do Rêgo Filho
PROJETO DE LEI Nº 3.019/08 – Do Sr. Antonio 

Bulhões – que “acrescenta parágrafo ao art. 43 da Lei 
nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964, que “Dispõe 
sobre o condomínio em edificações e as incorpora-
ções imobiliárias””.

Sala da Comissão, 13 de agosto de 2008 – 
Deputado Vital do Rêgo Filho, Presidente.

SEÇÃO II

PORTARIA
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Roraima
Angela Portela - PT
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Luciano Castro - PR
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Amapá
Alessandro Sabino - PMDB
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Jurandil Juarez - PMDB
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Asdrubal Bentes - PMDB
Bel Mesquita - PMDB
Beto Faro - PT
Elcione Barbalho - PMDB
Gerson Peres - PP
Giovanni Queiroz - PDT
Jader Barbalho - PMDB
Lira Maia - DEM
Lúcio Vale - PR
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Paulo Rocha - PT
Vic Pires Franco - DEM
Wandenkolk Gonçalves - PSDB
Wladimir Costa - PMDB
Zé Geraldo - PT
Zenaldo Coutinho - PSDB
Zequinha Marinho - PMDB

Amazonas
Átila Lins - PMDB
Carlos Souza - PP
Francisco Praciano - PT
Marcelo Serafim - PSB
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Ronaldo Leite - PHS
Silas Câmara - PSC
Vanessa Grazziotin - PCdoB

Rondônia
Anselmo de Jesus - PT
Eduardo Valverde - PT
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Marinha Raupp - PMDB
Mauro Nazif - PSB
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Flaviano Melo - PMDB
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Eduardo Gomes - PSDB
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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
Ayrton Xerez - 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
Francisco Rossi - PMDB
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 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



Eduardo Moura - PPS
Eliene Lima - PP
Rogerio Silva - PP
Thelma de Oliveira - PSDB
Valtenir Pereira - PSB
Wellington Fagundes - PR

Distrito Federal
Augusto Carvalho - PPS
Jofran Frejat - PR
Laerte Bessa - PMDB
Magela - PT
Osório Adriano - DEM
Ricardo Quirino - PR
Rodrigo Rollemberg - PSB
Tadeu Filippelli - PMDB

Goiás
Carlos Alberto Leréia - PSDB
Chico Abreu - PR
Íris de Araújo - PMDB
João Campos - PSDB
Jovair Arantes - PTB
Leandro Vilela - PMDB
Leonardo Vilela - PSDB
Luiz Bittencourt - PMDB
Marcelo Melo - PMDB
Pedro Chaves - PMDB
Pedro Wilson - PT
Professora Raquel Teixeira - PSDB
Ronaldo Caiado - DEM
Rubens Otoni - PT
Sandes Júnior - PP
Sandro Mabel - PR
Tatico - PTB

Mato Grosso do Sul
Antônio Carlos Biffi - PT
Antonio Cruz - PP
Dagoberto - PDT
Geraldo Resende - PMDB
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
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
Max Rosenmann - 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
Acélio Casagrande - PMDB
Angela Amin - PP
Carlito Merss - PT
Celso Maldaner - PMDB
Décio Lima - PT
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
Cezar Schirmer - PMDB
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
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
Jusmari Oliveira Nelson Meurer
Leandro Vilela vaga do PV Nilson Mourão
Luis Carlos Heinze Osvaldo Reis
Moacir Micheletto Paulo Pimenta
Odílio Balbinotti Rose de Freitas
Paulo Piau Sérgio Moraes
Pedro Chaves Suely
Tatico Vadão Gomes
Valdir Colatto Vander Loubet
Zé Gerardo Veloso
Zonta Vignatti
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

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

Eduardo Moura vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Carlos Melles

Humberto Souto Cláudio Diaz

Jerônimo Reis (Licenciado)
Eduardo Sciarra vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Leonardo Vilela Félix Mendonça
Luiz Carlos Setim vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN Lael Varella vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Onyx Lorenzoni Lira Maia
Vitor Penido vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN Marcos Montes
Waldir Neves Moreira Mendes
Wandenkolk Gonçalves Ronaldo Caiado
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Silvio Lopes

1 vaga 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 Gerson Peres



Jader Barbalho Ibsen Pinheiro
Jorge Bittar Jilmar Tatto
José Chaves José Carlos Araújo
José Rocha Luiz Carlos Busato
Maria do Carmo Lara Nazareno Fonteles
Mendes Ribeiro Filho Olavo Calheiros
Nelson Meurer Paulo Piau
Paulo Henrique Lustosa Rebecca Garcia
Paulo Roberto Roberto Britto vaga do PSDB/DEM/PPS

Ratinho Junior
Sabino Castelo Branco

(Licenciado)
Sandes Júnior Veloso
Silas Câmara Waldir Maranhão
Walter Pinheiro Wilson Braga

Wladimir Costa
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN

ocupa a vaga)
Zequinha Marinho 1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Emanuel Fernandes Arnaldo Jardim
Gustavo Fruet Ayrton Xerez
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 (Licenciado)

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
Cezar Schirmer Carlos Abicalil
Eduardo Cunha Carlos Willian
Geraldo Pudim Colbert Martins
Gerson Peres Dilceu Sperafico
João Paulo Cunha Domingos Dutra
José Eduardo Cardozo Eduardo Valverde
José Genoíno Fátima Bezerra

José Mentor George Hilton
Leonardo Picciani Hugo Leal
Magela Jaime Martins vaga do PSOL

Marcelo Guimarães Filho Jefferson Campos
Marcelo Itagiba João Carlos Bacelar
Maurício Quintella Lessa João Magalhães
Mauro Benevides Laerte Bessa
Michel Temer Leo Alcântara
Nelson Pellegrino Luiz Couto
Nelson Trad Maria do Rosário
Neucimar Fraga Mauro Lopes
Odair Cunha Mendes Ribeiro Filho
Paes Landim Odílio Balbinotti
Pastor Pedro Ribeiro Pastor Manoel Ferreira
Paulo Maluf Ricardo Barros
Regis de Oliveira Rubens Otoni
Vicente Arruda Sandes Júnior
Vilson Covatti vaga do PSDB/DEM/PPS Sandro Mabel
Wilson Santiago Sérgio Barradas Carneiro
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

Tadeu Filippelli

1 vaga Vital do Rêgo Filho
PSDB/DEM/PPS

Antonio Carlos Magalhães Neto Alexandre Silveira
Ayrton Xerez Antonio Carlos Pannunzio
Bonifácio de Andrada Bruno Araújo
Bruno Rodrigues Carlos Alberto Leréia
Edmar Moreira Fernando Coruja
Edson Aparecido Humberto Souto
Efraim Filho Jorginho Maluly
Felipe Maia Mussa Demes
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 (Licenciado)
Mendonça Prado (Licenciado) Ronaldo Caiado
Moreira Mendes Solange Amaral
Paulo Magalhães Vic Pires Franco
Roberto Magalhães Waldir Neves
Silvinho Peccioli William Woo
Urzeni Rocha 1 vaga
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 José Eduardo Cardozo
João Carlos Bacelar vaga do

PSDB/DEM/PPS Leandro Vilela

José Carlos Araújo Marcelo Guimarães Filho
Laerte Bessa Maria do Carmo Lara
Leo Alcântara Max Rosenmann
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
Alessandro Sabino vaga do

PSDB/DEM/PPS Aline Corrêa

Bernardo Ariston Antônio Andrade
Edson Ezequiel Armando Monteiro
Fernando Lopes vaga do PSDB/DEM/PPS Assis do Couto
Jilmar Tatto Carlos Eduardo Cadoca
João Maia Francisco Praciano
José Guimarães Reginaldo Lopes
Jurandil Juarez Vicentinho Alves

Lúcio Vale vaga do PSDB/DEM/PPS (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

Miguel Corrêa
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa

a vaga)
Nelson Goetten
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

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a 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 Cezar Schirmer
Chico Abreu 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 Raul Henry
Lázaro Botelho vaga do PSDB/DEM/PPS Ricardo Berzoini
Luiz Carlos Busato Rogerio Silva
Marcelo Melo Vicentinho
Mauro Mariani (Dep. do PV ocupa a vaga)
Moises Avelino
Zezéu Ribeiro
(Dep. do PV ocupa a 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
Guilherme Menezes Henrique Afonso
Janete Rocha Pietá Iriny Lopes
Lincoln Portela vaga do PSDB/DEM/PPS José Linhares
Lucenira Pimentel 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 Eduardo Moura
(Dep. do PSOL ocupa a vaga) João Almeida
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)

2 vagas

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN ocupa a
vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Pompeo de Mattos Janete Capiberibe
Sebastião Bala Rocha 1 vaga
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
Max Rosenmann 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)

1 vaga
PSDB/DEM/PPS

Alfredo Kaefer vaga do Arnaldo Jardim



PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

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
Nelson Proença vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Luiz Carlos Hauly Osório Adriano
Luiz Carreira (Licenciado) Otavio Leite
Mussa Demes Rodrigo de Castro

Paulo Renato Souza
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Rômulo Gouveia
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

Rogerio Silva 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 Ayrton Xerez
Dr. Pinotti Duarte Nogueira
João Oliveira Humberto Souto
(Dep. do PHS ocupa a vaga) Manoel Salviano
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Moreira Mendes vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

(Dep. do PRB ocupa a vaga) Osório Adriano
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a 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 Iran Barbosa
Paulo Teixeira Moacir Micheletto
Rebecca Garcia Valdir Colatto
(Dep. do PV 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)

(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
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
Eduardo Moura vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Marcos Montes vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Fábio Souto

Marina Maggessi Germano Bonow vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Ricardo Tripoli
Luiz Carreira (Licenciado) vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Rodovalho (Licenciado) vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Moreira Mendes 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 Sérgio
Luiz Fernando Faria Nelson Meurer
Rose de Freitas Odair Cunha
Simão Sessim Paulo Henrique Lustosa
Vander Loubet Tadeu Filippelli
Zé Geraldo Tatico
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

Virgílio Guimarães

1 vaga
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 Arnon Bezerra vaga do PSDB/DEM/PPS

Clodovil Hernandes Carlito Merss
Décio Lima Carlos Wilson
Dr. Rosinha Carlos Zarattini
Edio Lopes João Matos
George Hilton Leonardo Monteiro
Ibsen Pinheiro Luciana Costa
Íris de Araújo Luis Carlos Heinze
Jair Bolsonaro Marcelo Itagiba
Luiz Sérgio Nelson Trad
Márcio Reinaldo Moreira Paes Landim
Maria Lúcia Cardoso Pedro Eugênio
Nilson Mourão Pedro Novais
Sabino Castelo Branco
(Licenciado)

Regis de Oliveira

Takayama
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa

a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

2 vagas

PSDB/DEM/PPS
Antonio Carlos Pannunzio Antonio Carlos Mendes Thame
Augusto Carvalho Arnaldo Madeira

Claudio Cajado
Ayrton Xerez vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Francisco Rodrigues Bruno Rodrigues
João Almeida vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN Luiz Carlos Hauly
Pedro Valadares Marina Maggessi
Professor Ruy Pauletti Nelson Proença
Raul Jungmann vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Walter Ihoshi

Renato Amary William Woo

Sebastião Madeira
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Aldo Rebelo 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 (Licenciado)
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
Abelardo Lupion 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
Angela Portela Clodovil Hernandes
Antonio Bulhões vaga do PSDB/DEM/PPS Dr. Rosinha
Armando Abílio vaga do PSDB/DEM/PPS Geraldo Pudim
Arnaldo Faria de Sá Gorete Pereira
Chico D'angelo Guilherme Menezes
Cida Diogo Íris de Araújo
Darcísio Perondi Janete Rocha Pietá
Geraldo Resende Lelo Coimbra
Henrique Afonso Luiz Bassuma
Jofran Frejat Marcelo Castro
José Linhares Mário Negromonte
Maurício Rands Neilton Mulim
Maurício Trindade Pastor Pedro Ribeiro
Nazareno Fonteles Pepe Vargas

Rita Camata Simão Sessim
Roberto Britto 1 vaga
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

1 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 Frank Aguiar
Marco Maia Iriny Lopes
Milton Monti vaga do PSDB/DEM/PPS João Pizzolatti
Nelson Marquezelli José Otávio Germano
Paulo Rocha Nelson Pellegrino
Pedro Fernandes Tadeu Filippelli
Pedro Henry (Licenciado) 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 João Campos



PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PT
doB ocupa a vaga)
(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 Alessandro Sabino

Carlos Wilson Alex Canziani
Deley Asdrubal Bentes
Edinho Bez Eudes Xavier
Eugênio Rabelo Fernando Lopes
Francisco Rossi Joaquim Beltrão
Gilmar Machado José Chaves
Hermes Parcianello José Rocha
Marcelo Teixeira Jurandil Juarez vaga do PSDB/DEM/PPS

Sérgio Barradas Carneiro Miguel Corrêa
PSDB/DEM/PPS

Albano Franco Andreia Zito
Fábio Souto Fernando Chucre
Otavio Leite Jerônimo Reis (Licenciado)
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 João Leão
Devanir Ribeiro João Magalhães
Eliseu Padilha José Airton Cirilo
Gladson Cameli Marco Maia
Hugo Leal Marinha Raupp
Jackson Barreto Moises Avelino
Jurandy Loureiro Pedro Chaves
Mauro Lopes Pedro Fernandes
Nelson Bornier Rita Camata
Olavo Calheiros Sandes Júnior

Ricardo Barros
Wellington Fagundes vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Sandro Matos vaga do PSDB/DEM/PPS Zezéu Ribeiro
Tadeu Filippelli 1 vaga
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 (Licenciado) 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
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
Chico Abreu Carlito Merss
Elcione Barbalho Carlos Santana
Fernando Ferro Fátima Bezerra
Fernando Lopes Filipe Pereira
George Hilton Luiz Couto
Magela 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 Átila Lins
Armando Monteiro Carlos Zarattini
Carlito Merss Celso Maldaner
Cezar Schirmer Eduardo Valverde
Edinho Bez João Leão
Gastão Vieira João Maia
Gerson Peres Jorge Bittar
Lelo Coimbra Luiz Carlos Busato
Paulo Maluf Márcio Reinaldo Moreira
Pepe Vargas Odair Cunha
Sandro Mabel Pedro Chaves
Virgílio Guimarães Rodrigo Rocha Loures

PSDB/DEM/PPS
Eduardo Sciarra Alfredo Kaefer
Humberto Souto Arnaldo Jardim
Luiz Carlos Hauly Carlos Melles
Mussa Demes Jorge Khoury
Otavio Leite Júlio Cesar
Paulo Bornhausen Leonardo Vilela
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 (Licenciado)
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
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 Ayrton Xerez
Rodrigo de Castro Edson Aparecido
William Woo Pinto Itamaraty



1 vaga 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 (Licenciado) 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 (Licenciado)
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 (Licenciado) Valdir Colatto
Gorete Pereira Zequinha Marinho
Marinha Raupp 4 vagas
Natan Donadon
Rebecca Garcia
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Andreia Zito Carlos Alberto Leréia
Jorginho Maluly Eduardo Barbosa
Moreira Mendes Ilderlei Cordeiro
Urzeni Rocha 2 vagas
1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Maria Helena Sebastião Bala Rocha
Mauro Nazif 1 vaga

PV
Lindomar Garçon Antônio Roberto

PRB
Léo Vivas 1 vaga
Secretário(a): Maria de Fátima Moreira
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6204/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 511-A, DE
2006, DO SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA O ART. 62 DA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL PARA DISCIPLINAR A EDIÇÃO DE
MEDIDAS PROVISÓRIAS", ESTABELECENDO QUE A

MEDIDA PROVISÓRIA SÓ TERÁ FORÇA DE LEI DEPOIS DE
APROVADA A SUA ADMISSIBILIDADE PELO CONGRESSO

NACIONAL, SENDO O INÍCIO DA APRECIAÇÃO ALTERNADO
ENTRE A CÂMARA E O SENADO.

Presidente: Cândido Vaccarezza (PT)
1º Vice-Presidente: Regis de Oliveira (PSC)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: Bruno Araújo (PSDB)
Relator: Leonardo Picciani (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Cândido Vaccarezza Augusto Farias
Gerson Peres Fernando Ferro
José Eduardo Cardozo Geraldo Pudim
José Genoíno Ibsen Pinheiro
Leonardo Picciani 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 (Licenciado) 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 Jurandil Juarez
Edio Lopes Neudo Campos
Eduardo Valverde Paulo Roberto
Ernandes Amorim Paulo Rocha
José Otávio Germano Vignatti
Lúcio Vale 1 vaga

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 (Licenciado)
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 Jorginho Maluly
Lobbe Neto Raimundo Gomes de Matos
Moreira Mendes 2 vagas
Nilmar Ruiz

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
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 (Licenciado)
Marcelo Melo José Airton Cirilo
Maria do Carmo Lara Zezéu Ribeiro
1 vaga 1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Arnaldo Jardim Bruno Araújo
Ayrton Xerez Cezar Silvestri
Fernando Chucre Eduardo Sciarra
Jorge Khoury Gervásio Silva
Renato Amary 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: Max Rosenmann (PMDB)
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
Max Rosenmann João Carlos Bacelar
Nelson Meurer Marinha Raupp
Vander Loubet 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 (Licenciado)

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
Cezar Schirmer Marcelo Guimarães Filho
Eduardo da Fonte Marco Maia
João Magalhães Paes Landim
Magela Ricardo Barros
Miguel Corrêa Vadão Gomes
Sandro Mabel 2 vagas
Vignatti

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: Max Rosenmann (PMDB)
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
Max Rosenmann Giacobo
Reginaldo Lopes Paes Landim
Rita Camata Regis de Oliveira
1 vaga 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 Silvio Lopes
Mussa Demes 3 vagas
Zenaldo Coutinho
1 vaga

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 Carlos Busato
Hugo Leal Marcelo Melo
Iriny Lopes Maurício Quintella Lessa



Lincoln Portela Nelson Bornier
Luiz Couto Nilson Mourão
Marcelo Guimarães Filho Ricardo Barros
Marcelo Itagiba 4 vagas
Nelson Pellegrino
Simão Sessim
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Alexandre Silveira vaga do PSOL Francisco Rodrigues
João Campos Gustavo Fruet

Jorge Khoury
Mendonça Prado

(Licenciado)
Jorginho Maluly Raul Jungmann
Marcio Junqueira Renato Amary
Marina Maggessi Vanderlei Macris
Paulo Abi-ackel 1 vaga
William Woo

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Francisco Tenorio Dr. Ubiali
Manoel Junior Pompeo de Mattos
Marcos Medrado Rodrigo Rollemberg

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
1 vaga

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

PPS
Arnaldo Jardim

PV
Dr. Nechar
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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