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SEÇÃO I

Ata da 279ª Sessão, em 13 de outubro de 2009
Presidência dos Srs. Michel Temer, Presidente

Marco Maia, 1º Vice-Presidente; Antonio Carlos Magalhães Neto, 2º Vice-Presidente

ÀS 14 HORAS COMPARECEM À CASA 
OS SRS.:

Antonio Carlos Magalhães Neto
Marco Maia 
Marcelo Ortiz
Partido Bloco

RORAIMA

Edio Lopes PMDB PmdbPtc
Francisco Rodrigues DEM
Marcio Junqueira DEM
Presentes Roraima: 3

AMAPÁ

Antonio Feijão PSDB
Janete Capiberibe PSB PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Amapá: 2

PARÁ

Bel Mesquita PMDB PmdbPtc
Gerson Peres PP
Lúcio Vale PR
Paulo Rocha PT
Zenaldo Coutinho PSDB
Presentes Pará: 5

AMAZONAS

Átila Lins PMDB PmdbPtc
Lupércio Ramos PMDB PmdbPtc
Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Amazonas: 3

RONDONIA

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

ACRE

Flaviano Melo PMDB PmdbPtc
Ilderlei Cordeiro PPS
Nilson Mourão PT
Presentes Acre: 3

TOCANTINS

João Oliveira DEM
Osvaldo Reis PMDB PmdbPtc
Vicentinho Alves PR
Presentes Tocantins: 3

MARANHÃO

Carlos Brandão PSDB
Davi Alves Silva Júnior PR
Domingos Dutra PT
Flávio Dino PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Maranhão: 4

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB PmdbPtc
Ariosto Holanda PSB PsbPCdoBPmnPrb
Chico Lopes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Flávio Bezerra PMDB PmdbPtc
José Guimarães PT
José Linhares PP
Manoel Salviano PSDB
Mauro Benevides PMDB PmdbPtc
Paulo Henrique Lustosa PMDB PmdbPtc
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Presentes Ceará: 10

PIAUÍ

Átila Lira PSB PsbPCdoBPmnPrb
José Maia Filho DEM
Júlio Cesar DEM
Marcelo Castro PMDB PmdbPtc
Paes Landim PTB
Themístocles Sampaio PMDB PmdbPtc
Presentes Piauí: 6

RIO GRANDE DO NORTE

Felipe Maia DEM
Henrique Eduardo Alves PMDB PmdbPtc
Presentes Rio Grande do Norte: 2

PARAÍBA

Armando Abílio PTB
Damião Feliciano PDT
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Efraim Filho DEM
Luiz Couto PT
Vital do Rêgo Filho PMDB PmdbPtc
Wilson Braga PMDB PmdbPtc
Presentes Paraíba: 6

PERNAMBUCO

Carlos Eduardo Cadoca PSC
Charles Lucena PTB
Fernando Coelho Filho PSB PsbPCdoBPmnPrb
Fernando Ferro PT
Pedro Eugênio PT
Roberto Magalhães DEM
Presentes Pernambuco: 6

ALAGOAS

Benedito de Lira PP
Francisco Tenorio PMN PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Alagoas: 2

SERGIPE

José Carlos Machado DEM
Presentes Sergipe: 1

BAHIA

Claudio Cajado DEM
Emiliano José PT
Geraldo Simões PT
Jairo Carneiro PP
José Carlos Aleluia DEM
José Carlos Araújo PR
Jutahy Junior PSDB
Luiz Alberto PT
Luiz Bassuma PT
Luiz Carreira DEM
Márcio Marinho PRB PsbPCdoBPmnPrb
Mário Negromonte PP
Paulo Magalhães DEM
Sérgio Barradas Carneiro PT
Tonha Magalhães PR
Veloso PMDB PmdbPtc
Presentes Bahia: 16

MINAS GERAIS

Antônio Andrade PMDB PmdbPtc
Carlos Willian PTC PmdbPtc
Humberto Souto PPS
João Bittar DEM
Márcio Reinaldo Moreira PP
Marcos Lima PMDB PmdbPtc
Marcos Montes DEM
Miguel Corrêa PT
Virgílio Guimarães PT
Presentes Minas Gerais: 9

ESPÍRITO SANTO

Capitão Assumção PSB PsbPCdoBPmnPrb
Jurandy Loureiro PSC
Manato PDT
Sueli Vidigal PDT
Presentes Espírito Santo: 4

RIO DE JANEIRO

Antonio Carlos Biscaia PT
Dr. Paulo César PR
Edmilson Valentim PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Eduardo Cunha PMDB PmdbPtc
Eduardo Lopes PRB PsbPCdoBPmnPrb
Geraldo Pudim PR
Glauber Braga PSB PsbPCdoBPmnPrb
Jair Bolsonaro PP
Léo Vivas PRB PsbPCdoBPmnPrb
Luiz Sérgio PT
Miro Teixeira PDT
Nelson Bornier PMDB PmdbPtc
Otavio Leite PSDB
Paulo Rattes PMDB PmdbPtc
Simão Sessim PP
Presentes Rio de Janeiro: 15

SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Arlindo Chinaglia PT
Arnaldo Faria de Sá PTB
Arnaldo Jardim PPS
Arnaldo Madeira PSDB
Cândido Vaccarezza PT
Carlos Zarattini PT
Devanir Ribeiro PT
Dr. Talmir PV
Dr. Ubiali PSB PsbPCdoBPmnPrb
Eleuses Paiva DEM
Emanuel Fernandes PSDB
Francisco Rossi PMDB PmdbPtc
Guilherme Campos DEM
Janete Rocha Pietá PT
João Dado PDT
José Aníbal PSDB
José Genoíno PT
Luiza Erundina PSB PsbPCdoBPmnPrb
Márcio França PSB PsbPCdoBPmnPrb
Paes de Lira PTC PmdbPtc
Paulo Pereira da Silva PDT
Paulo Teixeira PT
Renato Amary PSDB
Presentes São Paulo: 24
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MATO GROSSO

Valtenir Pereira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Mato Grosso: 1

DISTRITO FEDERAL

Jofran Frejat PR
Laerte Bessa PSC
Magela PT
Osório Adriano DEM
Rodrigo Rollemberg PSB PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Distrito Federal: 5

GOIÁS

Pedro Wilson PT
Ronaldo Caiado DEM
Presentes Goiás: 2

MATO GROSSO DO SUL

Geraldo Resende PMDB PmdbPtc
Waldemir Moka PMDB PmdbPtc
Presentes Mato Grosso do Sul: 2

PARANÁ

Alex Canziani PTB
Andre Vargas PT
Chico da Princesa PR
Dr. Rosinha PT
Eduardo Sciarra DEM
Luiz Carlos Hauly PSDB
Luiz Carlos Setim DEM
Moacir Micheletto PMDB PmdbPtc
Nelson Meurer PP
Presentes Paraná: 9

SANTA CATARINA

Celso Maldaner PMDB PmdbPtc
Edinho Bez PMDB PmdbPtc
João Matos PMDB PmdbPtc
Vignatti PT
Zonta PP
Presentes Santa Catarina: 5

RIO GRANDE DO SUL

Beto Albuquerque PSB PsbPCdoBPmnPrb
Darcísio Perondi PMDB PmdbPtc
Geraldinho PSOL
Germano Bonow DEM
Mendes Ribeiro Filho PMDB PmdbPtc
Onyx Lorenzoni DEM
Paulo Pimenta PT
Renato Molling PP
Presentes Rio Grande do Sul: 8

I – ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 

Neto) – A lista de presença registra na Casa o com-
parecimento de 162 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 (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Passa-se à leitura do expediente.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN, servindo como 
1ª Secretária, procede à leitura do seguinte

III – EXPEDIENTE

Ofício nº 10.504/R

Brasília, 5 de outubro de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Deputad o Michel Temer
Presidente da Mesa da Câmara dos Deputad os
Medida Cautelar em Ação Direta de Inconstituciona-
lidade nº 4.307
Requerente: Procurador – Geral da República
Requerido: Congresso Nacional

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos da 

decisão cuja cópia segue anexa, deferi a medida caute-
lar requerida com efeitos ex tunc (art. 11, 1º, da Lei nº 
9.868/1999), ad referendum do Plenário deste Supremo 
Tribunal, para sustar os efeitos do inciso I do art. 3º da 
Emenda Constitucional nº 58, de 23-9-2009.

Atenciosamente, – Ministra Carmen Lucia, Re-
latora.

Ciente. Publiquem-se este despacho e 
o ofício do Supremo Tribunal Federal.

Em 13-10-09. – Michel Temer, Presidente.

Of. nº 10.608/R

Brasília, 6 de agosto de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Deputad o Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputad os

MANDADO DE INJUNÇÃO Nº 1.195
Impetrante: Aldo Fernando Somavilla Duarte
Impetrados: Presidente da República
Senado Federal
Câmara dos Deputad os
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Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos da 

decisão cuja cópia segue anexa, com fundamento na 
orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, reco-
nheci a mora legislativa em dar concretude ao art. 40, 
§ 4º da Constituição Federal e concedi parcialmente a 
ordem, para determinar que a autoridade administrati-
va competente proceda à análise da situação fática do 
impetrante, à luz do art. 57 da Le nº 8.213/1991.

Atenciosamente, – Ministro Joaquim Barbosa, 
Relator.

MANDADO DE INJUNÇÃO  
Nº 1.195-8 DISTRITO FEDERAL

Relator: Min. Joaquim Barbosa
Impetrante(s): Aldo Fernando Somavilla Duarte
Advogado (a/s): Larissa F. Maciel Longo e outro (A/S)
Impetrado (a/s): Presidente da república
advogado(a/s): Advogado-Geral da União
Impetrado (a/s): Senado Federal, Impetrado (A/S): Câ-
mara dos Deputad os

Decisão

Trata-se de mandado de injunção impetrado por 
Aldo Fernando Somavilla Duarte contra: ato omissivo do 
Senhor Presidente da República, objetivando a conces-
são de aposentadoria especial, tal como prevista no art. 
40, 5 4º da Constituição Federal, por ter exercido as suas 
atividades funcionais em condições perigosas.

Com afeite, o impetrante é servidor público e 
afirma que, desde a data da sua posse, trabalha de 
forma permanente em atividade considerada de risco, 
segundo a Lei nº 8.213/1991.

Acrescenta que o. artigo 40, § 4º da Constituição 
Federal estabelece o direito à aposentadoria especial 
para servidores públicos. Contudo, esse direito constitu-
cional depende de regulamentação por lei complemen-
tar específica. Tendo em vista que não houve iniciativa 
legislativa no sentido de elaboração da lei complementar 
que definirá os critérios para a concessão da aposen-
tadoria especial dos servidores públicos, afirma que 
tem seu direito inviabilizado. Sustenta, portanto, estar 
configurada a omissão inconstitucional.

Requer a concessão da ordem para que lhe seja 
assegurado o direito à aposentadoria especial, por ter la-
borado em atividade profissional considerada de risco.

Nas informações, o Presidente da República afir-
ma que não há nos autos fatos comprovados, que per-
mitam a esta Corte decidir pelo acolhimento do pleito. 
Assim, requer a extinção do processo, sem julgamento 
do mérito (fls. 55-61).

Informações prestadas pela Câmara dos. Deputad-
os a fls. 42-51, e pelo Senado Federal a fls. 63-67.

O Procurador-Geral da República, reportando-se 
à sua manifestação no MI 758, rel. min. Marco Aurélio, 
opina pela procedência parcial do pleito (fls. 69).

É o relatório.
Decido.
O presente caso trata da ausência de regula-

mentação do art. 40, § 4º da Constituição Federal, 
assim redigido:

“Art. 40. Aos servidores titulares de car-
gos efetivos da União, dos Estados, do Dis-
trito Federal e dos Municípios, incluídas suas 
autarquias e. fundações, é assegurado regime 
de previdência de caráter contributivo e so-
lidário, mediante contribuição do respectivo 
ente público, dos servidores ativos e: inativos 

:e dos pensionistas, observados critérios que 
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.e 
o disposto neste artigo. 

(...)
4º É vedada a adoção de requisitos e 

critérios diferenciados para a concessão de 
aposentadoria aos abrangidos pelo regime de 
que trata .este:artigo, ressalvados, nos termos 
definidos em leis complementares, os casos 
de servidores: 

I – portadores de deficiência;
II – que exerçam atividades de riscos;
III – cujas atividades sejam exercidas sob 

condições especiais que prejudiquem’ a saúde 
ou a integridade física:

[grifei]

Esta Corte, em diversos precedentes, reconheceu 
a mora legislativa e a necessidade de dar eficácia à nor-
ma constitucional que trata da aposentadoria especial 
dos servidores públicos (art. 40, § 4º da CF/88). Assim, 
a Corte vem determinando a aplicação integrativa da 
lei ordinária referente aos trabalhadores vinculados 
ao regime de previdência geral (Lei nº 8.213/1991), 
naquilo em que for pertinente, até que seja editada 
legislação específica Sobre o tema.

Nesse sentido, é o precedente firmado no Man-
dado de Injunção 758, rel. min. Marco Aurélio, DJe 25-
9-2007 e no Mandado de Injunção 721, rel. Min. Marco 
Aurélio, DJe 25-9-2007.

Na sessão do dia 15 de abril de 2009, o Supre-
mo. Tribunal Federal; apreciando diversos Mandados 
de injunção sobre este mesmo tema, reafirmou esta 
orientação. Confira-Se, por exemplo, respectivamen-
te, as ementas dos acórdãos proferidos no MI 795 e 
no MI 809, ambos rel. Min. Cármen Lúcia, publicados 
no DJ 22-5-2009:

EMENTA: Mandado de Injunção. Aposen-
tadoria Especial do servidor público. Artigo 40, 
§ 4º, da Constituição da República. Ausência 
de lei complementar a disciplinar a matéria. 
necessidade de integração legislativa. 



56382 Quarta-feira 14  DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Outubro de 2009

1. Servidor público. Investigador da po-
lícia, civil do Estado de São Paulo. Alegado 
exercício de atividade sob condições de peri-
culosidade e insalubridade.

2. Reconhecida a omissão: em razão 
da ausência de lei complementar a definir as 
condições para o implemento da aposenta-
doria especial.

3. Mandado de injunção conhecido e con-
cedido para comunicar a mora à autoridade 
competente e determinar a aplicação, no que 
couber, do art. 57 da Lei nº 8.213/91.

EMENTA: Mandado de Injunção. Aposen-
tadoria especial do servidor público. Artigo 40, 
§ 4º, da Constituição da República. Ausência 
de lei complementar disciplinando a matéria. 
Necessidade de integração legislativa.

1. Servidor público. Médico vinculado à 
Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. 
Alegado exercício de atividade sob condições 
de insalubridade.

2. Reconhecida a omissão legislativa 
em razão da ausência de lei complementar 
a definir as condições para o implemento da 
aposentadoria especial.

3. Mandado de injunção conhecido’ e 
concedido, em parte, para comunicar a mora 
legislativa à autoridade competente e deter-
minar a aplicação; no que couber, do art. 57 
da Lei nº 8.213/91.

A hipótese dos autos é a mesma dos preceden-
tes citados. O impetrante é servidor público e afirma 
que desempenha atividades que são consideradas de 
risco. Sustenta fazer jus, por conseguinte, à aposenta-
doria especial constitucionalmente assegurada, a qual 
lhe foi indeferida ao argumento de que inexiste norma 
regulamentadora de seu direito.

Nesse sentido e na linha da jurisprudência firma-
da pela Corte, a ordem deve ser concedida, em parte, 
a fim de se determinar que a autoridade administrativa 
competente proceda à análise da situação fática do 
impetrante, no que tange à sua aposentadoria, à luz 
do art. 57 da Lei nº 8.213/1991, até que sobrevenha a 
norma específica sobre o tema:

Conforme decidido pelo Plenário desta Corte, na 
sessão de 15-4-2009, está autorizado o .julgamento. 
monocrático dos mandados de injunção que tratam 
precisamente .desta mesma matéria.

MI nº 1.195/DF

Do exposto, com fundamento, na orientação ju-
risprudencial desta Suprema Corte, reconheço a mora 
legislativa em dar concretude ao art. 40, § 4º da Cons-
tituição Federal e. concedo, parcialmente a ordem, para 

determinar que a autoridade administrativa competente 
proceda à análise da situação fática do impetrante, à 
luz do art. 57 da lei nº 8.213/1991;

Comunique-se.
Publique-se. Arquive-se
Brasília, 29 de setembro de 2009. – Mi-

nistro Joaquim Barbosa, Relator.

Of. nº 10.583/R

Brasília, 5 de setembro de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Deputad o Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputad os

MANDADO DE INJUNÇÃO Nº 1.202
Impetrante: Alexandre Kayser
Impetrados: Presidente da República
Senado Federal,
Câmara dos Deputad os

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos da 

decisão cuja cópia segue anexa, com fundamento na 
orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, reco-
nheci a mora legislativa em dar concretude ao art. 40, 
§ 4º da Constituição Federal e concedi parcialmente a 
ordem, para determinar que a autoridade administrati-
va competente proceda à análise da situação fática do 
impetrante, à luz do art. 57 da Lei nº 8.213/1991.

Atenciosamente, – Ministro Joaquim Barbosa, 
Relator.

MANDADO DE INJUNÇÃO 
Nº 1.202-4 DISTRITO FEDERAL

Relator: Min. Joaquim Barbosa,
Impetrante (s): Alexandre Kayser, 
Advogado (a/s): Larissa F Maciel Longo e outro (a/s), 
Impetrado (a/s): Presidente da República, 
Advogado (a/s): Advogado-Geral da União, 
Impetrado (a/s): Senado Federal, 
Impetrado (a/s): Câmara dos Deputad os

Decisão

Trata-se de mandado de injunção impetrado por 
Alexandre Kayser contra ato omissivo do Senhor Pre-
sidente da República, objetivando a concessão de 
aposentadoria especial, tal como prevista no art. 40, 
§ 4º da Constituição Federal, por ter exercido as suas 
atividades funcionais em condições Perigosas.

Com efeito, o impetrante é servidor público e 
afirma que, desde a data da sua posse, trabalha de 
forma permanente em atividade considerada de risco, 
segundo a lei nº 8.213/1991.
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Acrescenta que o artigo 40, § 4º da Constituição 
Federal estabelece o direito à aposentadoria especial 
para servidores públicos. Contudo, esse direito constitu-
cional depende de regulamentação por lei complemen-
tar específica. Tendo em vista que não houve iniciativa 
legislativa no sentido de elaboração da lei complementar 
que definirá os critérios para a concessão da aposen-
tadoria especial dos servidores – públicos, afirma que 
tem seu direito inviabilizado. Sustenta, portanto, estar 
configurada a omissão inconstitucional.

Requer a concessão da ordem para que lhe seja 
assegurado o direito á aposentadoria especial, por ter la-
borado em atividade profissional considerada de risco.

Nas informações, o Presidente da República afir-
ma que não há nos autos fatos comprovados que per-
mitam a esta Corte decidir pelo acolhimento do pleito. 
Assim, requer a extinção do processo, sem julgamento 
do mérito (fls. 38-45).

Informações prestadas pela Câmara dos Deputad-
os a fls. 27-36, e pelo Senado Federal as fls. 55-59.

O procurador-geral da República, reportando-se 
à sua manifestação no MI 758, rel. min. Marco Aurélio, 
opina pela procedência parcial do pleito (fls. 47).

E o relatório.
Decido.
O presente caso trata da ausência de regula-

mentação do art. 40, § 4º da Constituição Federal, 
assim’ redigido:

“Art. 40. Aos servidores titulares de car-
gos efetivos da União, dos estados, do Distrito 
Federal e dos municípios, incluídas suas au-
tarquias e fundações, é assegurado regime 
de previdência de caráter contributivo e so-
lidário, mediante contribuição do respectivo 
ente público, dos servidores ativos e inativos 
e dos pensionistas, observados critérios que 
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e 
o disposto neste artigo.

(...)
§ 4º É vedada a adoção de requisitos e 

critérios diferenciados para a concessão de 
aposentadoria aos abrangidos pelo regime de 
que trata este artigo, ressalvados, nos termos 
definidos em leis complementares, os casos 
de servidores:

I – portadores de deficiência;
II – que exerçam atividades de risco;
III – cujas atividades sejam exercidas sob 

condições especiais que prejudiquem a saúde 
ou a integridade física.”

[grifei]

Esta Corte, em diversos precedentes, reconheceu 
a mora legislativa e a necessidade de dar eficácia à 
norma constitucional que trata a aposentadoria especial 

dos servidores públicos (art. 40. § 4º da CF/88). Assim, 
a Corte vem determinando a aplicação integrativa da 
lei ordinária referente aos trabalhadores vinculados 
ao regime de previdência geral (Lei nº 8.213/1991), 
naquilo em que for pertinente, até que seja editada a 
legislação específica sobre o tema.

Nesse sentido, é o precedente firmado no Man-
dado de Injunção nº 758, rel. Min. Marco Aurélio, DJe 
25-9-2007 e no Mandado de Injunção nº 721, rel. Min. 
Marco Aurélio,. DJe 27-11-2007.

Na sessão do dia 15 de abril de 2009, o Supre-
mo Tribunal Federal, apreciando diversos mandados 
de injunção sobre este mesmo tema, reafirmou esta 
orientação. Confira-se, por exemplo, respectivamente, 
as ementas dos acórdãos proferidos no MI nº 795 e no 
MI nº 809, ambos rel. Min. Cármen Lúcia, publicados 
no DJ 22-5-2009:

EMENTA: Mandado de Injunção. Aposen-
tadoria Especial do Servidor Público. Artigo 40, 
§ 4º, da Constituição da República. Ausência 
de lei complementar a disciplinar a matéria. 
necessidade de integração legislativa.

1. Servidor público. Investigador da polícia 
civil do Estado de São Paulo. Alegado exercício 
de atividade sob condições de periculosidade 
e insalubridade.

2. Reconhecida a omissão legislativa 
em razão da ausência de lei complementar 
a definir as condições para o implemento da 
aposentadoria especial.

3. Mandado de injunção conhecido e con-
cedido para comunicar a mora à autoridade 
competente e determinar a aplicação, no que 
couber, do art. 57 da Lei nº 8.213/91.

EMENTA: Mandado de Injunção. Aposen-
tadoria Especial do Servidor Público. Artigo 40, 
§ 4º, da Constituição da República. Ausência 
de lei complementar disciplinando a matéria. 
necessidade de integração legislativa.

1. Servidor público. Médico vinculado à 
Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. 
Alegado exercício de atividade sob condições 
de insalubridade.

2. Reconhecida a omissão legislativa 
em razão da ausência de lei complementar 
a definir as condições para o implemento da 
aposentadoria especial.

3. Mandado de injunção conhecido e 
concedido, em parte, para comunicar a mora 
legislativa à autoridade competente e deter-
minar a aplicação, no que couber, do art. 57 
da Lei nº 8.213/91.

A hipótese dos autos é a mesma dos preceden-
tes citados. O impetrante é servidor público e afirma 
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que desempenha atividades que são consideradas de 
risco. Sustenta fazer jus, por conseguinte, à aposenta-
doria especial constitucionalmente assegurada, a qual 
lhe foi indeferida ao argumento de que inexiste norma 
regulamentadora de seu direito.

Nesse sentido, em linha da jurisprudência firmada 
pela Corte, a ordem deve ser concedida, em parte, a 
fim de se determinar que a autoridade administrativa 
competente proceda à análise da situação fática do 
impetrante, no que tange à sua aposentadoria, a luz 
do art. 57 da Lei nº 8.213/191, até que sobrevenha a 
norma específica sobre o tema.

Conforme decidido pelo Plenário desta Corte, na 
sessão de 15-4-2009, está autorizado o julgamento 
monocrático dos mandados de injunção que tratam 
precisamente desta mesma matéria.

Do exposto, com fundamento na orientação ju-
risprudencial desta Suprema Corte, reconheço a mora 
legislativa em dar concretude ao art. 40, § 4º da Cons-
tituição Federal e concedo parcialmente a ordem, para 
determinar que a autoridade administrativa competente 
proceda à análise da situação fática do impetrante, a 
luz do art. 57 da Lei nº 8.213/1991.

Comunique-se. 
Publique-se. Arquive-se.
Brasília, 29 de setembro de 2009. – Mi-

nistro Joaquim Barbosa, Relator. 

Of. nº 10.364/R

Brasília, 1º de outubro de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Deputad o Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputad os

MANDADO DE INJUNÇÃO Nº 1.227
Impetrante: Sindicato dos Servidores Públicos  
Federais da Justiça do Trabalho da 15ª Região  
SINDIQUINZE
Impetrados: Presidente da República, Senado Federal, 
Câmara dos Deputad os

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, de acordo com 

a decisão cuja cópia segue anexa, julguei parcialmente 
procedente o pedido deste mandado e injunção, para, 
reconhecendo a falta de norma regulamentadora do di-
reito à aposentadoria especial dos servidores públicos, 
remover o obstáculo criado por essa omissão e, suple-
tivamente, tornar viável o exercício, pelos substituídos 
neste mandado de injunção, do direito consagrado no 
artigo 40, § 4º, da Constituição do Brasil, nos termos 
do artigo 57 da Lei nº 8.213/91.

Atenciosamente, – Ministro Eros Grau, Relator.

MANDADO DE INJUNÇÃO  
Nº 1.227-0 DISTRITO FEDERAL

Relator: Min. Eros Grau
Impetrante(s): Sindicato dos Servidores Públicos  Federais 
da Justiça do Trabalho da 5ª Região – SINDIQUINZE
Advogado(a/s): Carlos Simões e outro(a/s)
Impetrado(a/s): Presidente da República
Advogado(a/s): Advogado-Geral da União
Impetrado(a/s): Senado Federal, Câmara dos Deputados.

Decisão

Trata-se de Mandado de Injunção coleti-
vo, impetrado pelo Sindicato dos Servidores Públi-
cos Federais da Justiça do Trabalho da 15ª Região  
– SINDIQUINZE.

2. O impetrante alega que os substituídos são 
servidores públicos que exercem ou exerceram suas 
funções em ambientes insalubres, perigosos, e/ou 
penosos.

3. Afirma no mandado de injunção que a ausên-
cia da lei complementar referida no artigo 40, § 4º, 
da Constituição do Brasil – [é] vedada a adoção de 
requisitos e critérios diferenciados para a concessão 
de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que 
trata este artigo, ressalvados os casos de atividades 
exercidas exclusivamente sob condições especiais que 
prejudiquem a saúde ou a integridade física, definidos 
em lei complementar – torna inviável o exercício de 
direito à aposentadoria especial, do qual os substitu-
ídos são titulares.

4. Em decisão de fl. 66, determinei fossem solici-
tadas informações às autoridades impetradas.

5. O Procurador-Geral da República, afirmando 
que a hipótese destes autos é idêntica à do MI nº 758, 
opina pela procedência parcial do pleito. Alega que deve 
ser reconhecido o direito, dos substituídos, a ter suas 
situações analisadas pela autoridade competente à luz 
da Lei nº 8.213/91, no que se refere especificamente 
ao pedido de concessão da aposentadoria especial 
prevista no artigo 40, § 4º, da Constituição do Brasil.

6. É o relatório. Decido.
7. Neste mandado de injunção o impetrante sus-

tenta que a ausência da lei complementar prevista no 
artigo 40, § 4º, da Constituição do Brasil torna inviável o 
exercício de direito à aposentadoria especial, de que os 
substituídos neste mandado de injunção são titulares.

8. Reproduzo inicialmente observações do Mi-
nistro Celso de Mello, no MI nº 20:

“Essa situação de inércia do aparelho de 
Estado faz emergir, em favor do beneficiário do 
comando constitucional, o direito de exigir uma 
atividade estatal devida pelo Poder Público, em 
ordem a evitar que a abstenção voluntária do 
Estado frustre, a partir desse comportamento 
omissivo, a aplicabilidade e a efetividade do 
direito que lhe foi reconhecido pelo próprio 
texto da Lei Fundamental.
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O Poder Legislativo, nesse contexto, está 
vinculado institucionalmente à concretização 
da atividade governamental que lhe foi imposta 
pela Constituição, ainda que o efetivo desem-
penho dessa incumbência constitucional não 
esteja sujeito a prazos pré-fixados” [fl. 129].

9. Esta Corte mais de uma vez reconheceu a 
omissão do Congresso Nacional no que respeita ao 
dever, que lhe incumbe, de dar concreção a preceito 
constitucional. Nesse sentido valho-me ainda de afir-
mação do Ministro Celso de Mello, como segue:

“Desse modo, a inexistência da lei com-
plementar reclamada pela Constituição reflete, 
forma veemente e concreta, a inobservância, 
pelo Poder Legislativo, dentro do contexto tem-
poral referido, do seu dever de editar o ato le-
gislativo em questão, com evidente desapreço 
pelo comando constitucional, frustrando, dessa 
maneira, a necessidade de regulamentar o tex-
to da Lei Maior, o que demonstra a legitimidade 
do reconhecimento, por esta Suprema Corte, 
da omissão congressual apontada” [fl. 131].

10. No julgamento do MI nº 721, Relator o Minis-
tro Marco Aurélio, DJ de 30-11-2007, o STF examinou 
esta questão, julgando parcialmente procedente o pe-
dido para assegurar à impetrante o direito à aposen-
tadoria especial [artigo 40, § 4º, da Constituição do 
Brasil], direito a ser exercido nos termos do texto do 
artigo 571 da Lei nº 8.213 de 24 de julho de 1991, que 
dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência 
Social. Proferi voto-vista quanto ao MI nº 721, acom-
panhando o Relator.

11. O entendimento foi reafirmado na ocasião 
do julgamento do MI nº 758, também de relatoria do 
Ministro Marco Aurélio, DJ de 26-9-2008.

“MANDADO DE INJUNÇÃO – NATURE-
ZA. Conforme disposto no inciso LXXI do arti-
go 5º da Constituição Federal, conceder-se-á 
mandado de injunção quando necessário ao 
exercício dos direitos e liberdades constitu-
cionais e das prerrogativas inerentes à nacio-
nalidade, à soberania e à cidadania. Há ação 
mandamental e não simplesmente declarató-
rio de omissão. A carga de declaração não é 
objeto da impetração, mas premissa da ordem 
a ser formalizada.

1 – Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a 
carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a 
condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, 
durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme 
dispuser a lei. (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995)

§ 1º A aposentadoria especial, observado o disposto no art. 33 des-
ta Lei, consistira numa renda mensal equivalente a 100% (cem por 
cento) do salário-de-benefício, (Redação dada pela Lei nº 9.032, 
de 1995).

MANDADO DE INJUNÇÃO – DECISÃO 
– BALIZAS. Tratando-se de processo subjeti-
vo, a decisão possui eficácia considerada a 
relação jurídica nele revelada.

APOSENTADORIA – TRABALHO EM 
CONDIÇÕES ESPECIAIS – PREJUÍZO À 
SAÚDE DO SERVIDOR – INEXISTÊNCIA 
DE LEI COMPLEMENTAR – ARTIGO 40, § 
4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Inexis-
tente a disciplina específica da aposentadoria 
especial do servidor, impõe-se a adoção, via 
pronunciamento judicial, daquela própria aos 
trabalhadores em geral – artigo 57, § 1º, da 
Lei nº 8.213/91”;

12. Havendo, portanto, sem qualquer dúvida, 
mora legislativa na regulamentação do preceito vei-
culado pelo artigo 40, § 4º, a questão que se coloca é 
a seguinte: presta-se, esta Corte, quando se trate da 
apreciação de mandados de injunção, a emitir decisões 
desnutridas de eficácia?

13. Esta é a questão fundamental a considerar-
mos. Já não se trata de saber se o texto normativo de 
que se cuida – Artigo 40, § 4º – é dotado de eficácia. 
Importa verificarmos é se o Supremo Tribunal Federal 
emite decisões ineficazes; decisões que se bastam em 
solicitar ao Poder Legislativo que cumpra o seu dever, 
inutilmente. Se é inadmissível o entendimento segun-
do o qual, nas palavras do Ministro Néri da Silveira, “a 
Suprema Corte do País decide sem que seu julgado 
tenha eficácia”. Ou, alternativamente, se o Supremo 
Tribunal Federal deve emitir decisões que efetivamente 
surtam efeito, no sentido de suprir aquela omissão. Daí 
por que passo a desenvolver considerações a propó-
sito do instituto do mandado de injunção.

14. Toda a exposição que segue neste aparta-
do do meu voto é extraída de justificativa de autoria 
do Professor José Ignácio do Botelho de Mesquita a 
anteprojeto de lei por ele elaborado, que foi publicado 
inicialmente no jornal O Estado de São Paulo, de 26 
de agosto de 1989 e, posteriormente, foi convertido no 
Projeto de Lei nº 4.679, de 1990, que o repetiu na ínte-
gra, inclusive a sua justificativa [Diário do Congresso 
Nacional de 17-4-1990, página 2.824 e segs.].

15. Diz o eminente Professor Titular da Faculdade 
de Direito da USP:

“1. É princípio assente em nosso direi-
to positivo que, não havendo norma legal ou 
sendo omissa a norma existente, cumprirá ao 
juiz decidir o caso de acordo com a analogia, 
os costumes e os princípios gerais do direito 
(Lei de Introdução ao Cód. Civil, art. 4º; Cód. 
Proc. Civil, art. 126). Assim, o que pode tornar 
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inviável o exercício de algum direito, liberdade 
ou prerrogativa constitucionalmente assegura-
dos não será nunca a “falta de norma regula-
mentadora”, mas sim, a existência de alguma 
regra ou princípio que proíba ao juiz recorrer 
à analogia, aos costumes ou aos princípios 
de direito para suprir a falta de norma regu-
lamentadora.

Havendo tal proibição, configura-se a 
hipótese de impossibilidade jurídica do pedi-
do, diante da qual o juiz é obrigado a extinguir 
o processo sem julgamento de mérito (Cód. 
Proc. Civil, art. 267, VI), o que tornara inviável 
o exercício do direito, liberdade ou prerrogativa 
assegurados pela Constituição.

O caso, pois, em que cabe o mandado 
de injunção é exatamente o oposto daquele 
em que cabe o mandado de segurança. Vale 
dizer, é o caso em que o requerente não tem 
direito de pretender a tutela jurisdicional e em 
que requerido teria o direito líquido e certo de 
resistir a essa pretensão, se acaso fosse ela 
deduzida em Juízo.

Esta constatação – prossegue Botelho de 
Mesquita – é de primordial importância para o 
conhecimento da natureza e dos fins do man-
dado de injunção. Dela deriva a determinação 
dos casos em que se pode admitir o mandado 
de injunção e também dos objetivos que, por 
meio dele, podem ser alcançados”.

O mandado de injunção destina-se, ape-
nas, à remoção do obstáculo criado pela omis-
são do poder competente para a norma re-
gulamentadora. A remoção desse obstáculo 
se realiza mediante a formação supletiva da 
norma regulamentadora faltante. É este o re-
sultado prático que se pode esperar do julga-
mento da mandado de injunção.

A intervenção supletiva do Poder Judiciá-
rio deve subordinar-se, porém, ao princípio da 
independência e da harmonia entre os Poderes 
(CB, art. 2º). A autorização constitucional para 
a formação de normas supletivas não importa 
permissão ao Poder Judiciário para imiscuir-se 
indiscriminadamente no que é da competência 
dos demais Poderes. Trata-se apenas de dar 
remédio para omissão do poder competente. 
Para que tal omissão se configure, é preciso 
que norma regulamentadora não tenha sido 
elaborada e posta em vigor no prazo consti-
tucional ou legalmente estabelecido, quando 
houver, ou na sua falta, no prazo que o tribu-
nal competente entenda razoável. Antes de 

decorrido tal prazo não há que falar em omis-
são do poder competente, eis que a demora 
se incluirá dentro da previsão constitucional 
e assim também a provisória impossibilidade 
do exercício dos direitos, liberdades ou prer-
rogativas garantidos pelo preceito ainda não 
regulamentado. O que é danoso para os direi-
tos, liberdades e prerrogativas constitucionais 
não é a demora, em si mesma considerada, 
mas a demora incompatível com o que se 
possa ter como previsto e programado pela 
Constituição.

[...]
O cabimento do mandado de injunção 

pressupõe, por isto, um ato de resistência ao 
cumprimento do dispositivo constitucional que 
não tenha outro fundamento senão a falta de 
norma regulamentadora.

[...]
O conteúdo e os efeitos da decisão que 

julga o mandado de injunção, e bem assim os 
efeitos do seu trânsito em julgado, devem ser 
estabelecidos a partir de uma clara determina-
ção do escopo do mandado de injunção exata-
mente o que falta no texto constitucional. Pelo 
que do dispositivo constitucional consta, sabe-
se, quando cabe o mandado de injunção, mas 
não se sabe para o que serve; sabe-se qual o 
problema prático que visa a resolver, mas não 
se sabe como deverá ser resolvido.

[...]
O que cabe ao órgão da jurisdição não 

é, pois constranger alguém a dar cumprimen-
to ao preceito constitucional, mas, sim, suprir 
a falta de norma regulamentadora, criando, a 
partir daí, uma coação da mesma natureza 
daquela que estaria contida na norma regu-
lamentadora. O ilícito constitucional (o ato an-
ticonstitucional) é algo que só poderá existir 
depois de julgado procedente o mandado de 
injunção e, por isto, não constitui matéria que 
possa ser objeto de decisão no julgamento do 
próprio mandado.

Fixados estes limites desponta o proble-
ma da compreensão da hipótese da norma que 
será supletivamente formulada pelo tribunal. 
Deverá ela regular apenas o caso concreto 
submetido ao tribunal, ou abranger a totalidade 
dos casos constituídos pelos mesmos elemen-
tos objetivos, embora entre sujeitos diferentes? 
Dentre essas alternativas, é de se optar pela 
última, posto que atividade normativa é domi-
nada pelo princípio da isonomia, que exclui 
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a possibilidade de se criarem tantas normas 
regulamentadoras diferentes quantos sejam, 
os casos concretos submetidos ao mesmo pre-
ceito constitucional. Também aqui é preciso ter 
presente que não cumpre ao tribunal remover 
um obstáculo que só diga respeito ao caso 
concreto, mas a todos os casos constituídos 
pelos mesmos elementos objetivos”.

16. A mora, no caso, é evidente. Trata-se, niti-
damente, de mora incompatível com o previsto pela 
Constituição do Brasil no seu artigo 40, § 4º.

17. Salvo a hipótese de – como observei anterior-
mente2, lembrando Fernando Pessoa – transformarmos 
a Constituição em papel “pintado com tinta” e aplicá-la 
em “uma coisa em que está indistinta a distinção entre 
nada e coisa nenhuma”, constitui dever.-poder deste 
Tribunal a formação supletiva, no caso, da norma re-
gulamentadora faltante.

18. O argumento de que a Corte estaria então 
a legislar – o que se afiguraria inconcebível, por ferir 
a independência e harmonia entre os poderes (art. 2º 
da Constituição do Brasil) e a separação dos poderes 
(art. 60 § 4º, III) é insubsistente.

19. Pois é certo que este Tribunal exercerá, ao 
formular supletivamente a norma regulamentadora 
de que carece o artigo 40, 4º, da Constituição, função 
normativa, porém não legislativa.

20. Explico-me.
21. A classificação mais frequentemente adotada das 

funções estatais concerne aos ofícios ou às autoridades 
que as exercem. Trata-se da classificação que se deno-
mina orgânica ou institucional. Tais funções são, segundo 
ela, a legislativa, a executiva e a jurisdicional. Se, porém, 
pretendermos classificá-las segundo o critério material, 
teremos: a função normativa – de produção das normas 
jurídicas (= textos normativos); a função administrativa – 
de execução das normas jurídicas; a função jurisdicional 
– de aplicação das normas jurídicas.

22. Na menção aos Poderes Legislativo, Exe-
cutivo e Judiciário estamos a referir centros ativos de 
funções – da função legislativa, da função executiva e 
da função jurisdicional. Essa classificação de funções 
estatais decorre da aplicação de um critério subjetivo; 
estão elas assim alinhadas não em, razão da conside-
ração de seus aspectos materiais.

23. Entenda-se por função estatal a expressão 
do poder estatal – tomando-se aqui a .expressão “po-
der estatal” no seu aspecto Material – enquanto pre-
ordenado a finalidades de interesse coletivo e objeto 
de um dever jurídico.

2 – Direito, conceitos e normas jurídicas, Editora Revista dos Tribu-
nais, São Paulo, 1.988, p. 124.

24. A consideração do poder estatal desde esse 
aspecto liberta-nos da tradicional. classificação das 
funções estatais segundo o critério orgânico ou institu-
cional. Nesta última, porque o poder estatal é visualiza-
do deste a perspectiva subjetiva, alinham-se a função 
legislativa, a executiva e a jurisdicional, às quais são 
vocacionados, respectivamente, Poderes Legislativo, 
Executivo e Judiciário.

25. Afastado, contudo o critério tradicional de 
classificação das funções estatais cumpre fixarmo-nos 
naquele outro, que conduz à seguinte enunciação:

(i) função normativa – de produção das 
normas jurídicas [= textos normativos];

(ii) função administrativa – de execução 
das normas jurídicas;

(iii) função jurisdicional – de aplicação 
das normas jurídicas.

26. A função legislativa é maior e menor do que a 
função normativa. Maior porque abrange a produção de 
atos administrativos sob a forma de leis [lei apenas em sen-
tido formal, lei que, hão é norma, entendidas essas como 
preceito primário que se integra no ordenamento jurídico 
inovando-o]; menor porque a função normativa abrange 
não apenas normas júrídicas contidas em lei, mas. tam-
bém os regimentos editados pelo Poder Judiciário e nos 
regulamentos expedidos pelo Poder Executivo.

27. Daí que a função normativa compreende a 
função legislativa [enquanto produção de textos norma-
tivos], a função regimental e a função regulamentar.

28. Quanto à regimental, não é a única atribuída, 
como dever-poder, ao Poder Judiciário, visto incumbir-
lhe também, e por imposição da Constituição, a de 
formular supletivamente, nas hipóteses de concessão, 
do mandado de injunção, a norma regulamentadora 
reclamada. Aqui o Judiciário – na dicção de José Ig-
nácio Botelho de Mesquita remove o obstáculo criado 
pela omissão do poder competente para editar a norma 
regulamentadora faltante, essa remoção realizando-se 
mediante a sua formulação supletiva.

29. De resto, é ainda certo que, no caso de con-
cessão do mandado de injunção, o Poder Judiciário 
formula, a própria, norma aplicável ao caso, embora 
ela atue como novo texto normativo.

30. Apenas para explicitar, lembro que texto e 
norma não se identificam3. O que em verdade se in-
terpreta’ são os textos normativos; da interpretação dos 
textos resultam as normas. A norma é a interpretação 
do texto normativo. A interpretação é atividade que se 
presta a transformar textos – disposições, preceitos, 
enunciados – em normas.

3 – Vide meu Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do 
direito, 5ª edição, Malheiros Editores, 2009, pp. 84 e ss.



56388 Quarta-feira 14  DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Outubro de 2009

31. O Poder Judiciário, no mandado de injunção, 
produz norma. Interpreta o direito, na sua totalidade, 
para produzir a norma de decisão aplicável à omissão. 
É inevitável, porém, no caso, seja essa norma toma-
da –como texto normativo que se incorpora ao orde-
namento jurídico, a ser interpretado aplicado. Dá-sé, 
aqui, algo semelhante ao que se há de passar coro 
a súmula vinculante, que, editada, atuará como texto 
normativo a ser interpretado/aplicado.

32. Ademais, não há que falar em agressão à “se-
paração dos poderes”, mesmo porque, é a Constituição 
que institui o mandado de injunção e não existe uma as-
sim chamada, “separação dos poderes” provinda do direito 
natural. Ela existe, na Constituição do Brasil, tal Como nela 
definida. Nada mais. No Brasil vale, em matéria de ‘inde-
pendência e harmonia entre os poderes e de “separação 
dos poderes”, o que está escrito na Constituição, não esta 
ou aquela doutrina em geral mal digerida por quem não 
leu Montesquieu no original. 

33. De resto, o Judiciário está vinculado pelo de-
ver-poder de no mandado de injunção, formular suple-
tivamente a norma regulamentadora faltante. Note-se 
bem que não se trata de simples poder, mas de dever 
poder, idéia já formulada por JEAN DOMAI4 – no final 
do século XVII, após retomada por LEÓN DUGUIT5 e, 
entre nós, por, RUI BARBOSA6, mais recentemente por 
CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO7.

34. A este Tribunal incumbirá – permito-me repetir – 
se concedida a injunção, remover o obstáculo decorrente 
da omissão, definindo a norma adequada à regulação do 
caso concreto, norma enunciada como texto normativo, 
logo sujeito a interpretação pelo seu aplicador.

35. No caso, os substituídos solicitam seja julgada 
procedente a ação e, declarada a omissão do Poder Le-
gislativo, determinada a supressão da lacuna legislativa 
mediante a regulamentação do artigo 40, § 4º, da Consti-
tuição do Brasil, que dispõe a propósito da aposentadoria 
especial de servidores públicos – substituídos.

36. Esses parâmetros hão, de ser definidos por 
esta Corte de modo abstrato e geral, para regular to-
dos os casos análogos, visto, que norma jurídica é o 
Preceito, abstrato, genérico’ e inovador tendente a re-
gular o comportamento social de sujeitos associados 
– que se integra no ordenamento jurídico8 não se dá 
norma para um só.

4 – Oeuvres de J. DOMAT, Paris, Firmin Didot Père et Fils, 1.829, 
p. 362. e ss.
5 – El pragmatismo juridico, Madrid, Francisco Beltrán, 1.92.4, p. 
111.
6 – Comentários à Constituição Federal Brasileira, volume I, coli-
gidos e ordenados por Homero Pires, São Paulo, Saraiva & Cia., 
1.932, p. 153. 

7 – “Verba de representação”, in RT 591/43, janeiro de 1.985.

8 – Vide meu O direito posto. e o direito pressuposto, 7ª edição, 
Malheiros Editores, São Paulo, 2.008, p. 239.

37. No mandado de injunção o Poder Judiciário 
não define norma de decisão, mas enuncia a norma 
regulamentadora que faltava para, no caso, tornar viável 
o exercício do direito da impetrante, servidora pública, 
à aposentadoria especial.

38. Na Sessão do dia 15 de abril passado, se-
guindo a nova Orientação jurisprudencial, o Tribunal 
julgou procedente pedido formulado no MI nº 795, 
Relatora a Ministra CÁRMEN LÚCIA, reconhecendo a 
mora legislativa. Decidiu-se no sentido de suprir a falta 
da norma regulamentadora disposta no artigo 40, 4º, 
da Constituição do Brasil, aplicando-se à hipótese, no 
que couber, disposto no artigo 57 da Lei nº 8.213/91, 
atendidos os requisitos, legais. Foram citados, no jul-
gamento, nesse mesmo sentido, os seguintes prece-
dentes: o MI nº 670, DJE de 31-10-08, o MI 708, DJE 
de 31-10-08; o MI nº 712, DJE de 31-10-08, e o MI nº 
715, DJU de 4-3-05.

39. Na ocasião, o Tribunal, analisando questão de 
ordem, entendeu ser possível aos relatores .o exame 
monocrático dos mandados de injunção cujo objeto 
seja a ausência da lei complementar referida no artigo 
40, § 4º, da Constituição do Brasil.

Julgo parcialmente procedente o pedido deste 
mandado de injunção, pare, reconhecendo a falta de 
norma regulamentadora do direito à aposentadoria 
especial dos servidores públicos, remover o obstácu-
lo criado por essa omissão e, supletivamente, tornar 
viável o exercício, pelos substituídos neste mandado 
de injunção, do direito consagrado no artigo 40, § 4º, 
da Constituição do Brasil, nos termos do artigo 57 da 
Lei nº 8.213/91.

Publique-se.
Brasília, 29 de setembro de 2009. – Mi-

nistro Eros Grau, Relator.

Of. nº 10.338/R

Brasília, 1 de outubro de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Deputad o Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputad os

MANDADO DE INJUNÇÃO Nº 1.281
Impetrante: Carlos Mazur
Impetrados: Presidente da República
Presidente do Senado Federal
Presidente da Câmara dos Deputad os

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos 

da decisão cuja cópia segue anexa, com fundamento 
na orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, 
reconheci a mora legislativa em dar concretude ao art. 
40, 4º da Constituição Federal e concedi parcialmente 
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a ordem, para determinar que a autoridade administra-
tiva competente proceda à análise da situação fática do 
impetrante, à luz do art. 57 da Lei nº 8.213/1991.

Atenciosamente, – Ministro Joaquim Barbosa, 
Relator.

MANDADO DE INJUNÇÃO  
Nº 1.201-4 DISTRITO FEDERAL

Relator Min. Joaquim Barbosa
Impetrante(s): Carlos Mazur
Advogado(a/e): Vera Lúcia Marques Caldas
Impetrado(a/s): Presidente da República
Advogado(a/s): Advogado-Geral da União
Impetrado(a/s): Presidente do Senado Federal 
Impetrado(a/s): Presidente da Câmara dos Deputad os

Decisão

Trata-se de mandado de injunção impetrado por 
Carlos Mazur contra ato, omissivo do Senhor Presi-
dente da República; objetivando a concessão de apo-
sentadoria especial, tal como prevista no art. 40, § 4º 
da Constituição Federal, por ter exercido as suas ati-
vidades funcionais em condições insalubres.

Com efeito, o impetrante é servidor público federal, 
e exerce a função de professor associado II, lotado na 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (fls. 21) 
e afirma que, desde a data da sua posse, trabalha de 
forma permanente em atividade considerada insalubre, 
segundo a Lei nº 8.213/1991.

Acrescenta que o artigo 40, § 4º da Constituição, 
Federal estabelece o direito à aposentadoria especial 
para servidores públicos. Contudo, esse direito constitu-
cional depende de regulamentação por lei complemen-
tar específica. Tendo em vista que não houve iniciativa 
legislativa no sentido de elaboração da lei complemen-
tar: que definirá os critérios para a concessão da apo-
sentadoria especial dos servidores Públicos, afirma 
que tem-seu direito inviabilizado. Sustenta, portanto, 
estar configurada a omissão inconstitucional.

Requer a concessão da ordem para que, lhe seja 
assegurado o direito à aposentadoria especial, nos ter-
mos do art. 57 da Lei. nº 8.213/1991 por ter laborado 
em atividade profissional considerada insalubre.

Nas informações, o Presidente da República afir-
ma que não há nos autos fatos comprovados que per-
mitam a esta Corte decidir pelo acolhimento do pleito. 
Assim, requer a extinção do processo, sem julgamento 
do mérito (fls. 46-53).

Informações prestadas pela Câmara dos Deputad-
os a fls. 35-44 e pelo Senado Federal fls. 55-58.

O procurador-geral da República, reportando-se 
à sua manifestação no MI 758, rel. min. Marco Aurélio, 
opina pela procedência parcial do pleito (fls. 60).

Decido.
O presente caso trata da ausência de regula-

mentação do art. 40, § 4º da Constituição Federal, 
assim redigido:

“Art. 40. Aos servidores titulares de car-
gos efetivos da União dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, incluídas suas au-
tarquias e fundações, é assegurado regime 
de previdência de caráter contributivo e so-
lidário, mediante contribuição dó respectivo 
ente público, dos servidores ativos e, inativos 
e dos pensionistas, observados critérios que 
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e 
o disposto neste artigo.

(....)
4º É vedada a adoção de requisitos e 

critérios diferenciados para a concessão de 
aposentadoria aos abrangidos pelo regime de 
que trata este artigo, ressalvados, nos ter-
mos definidos em leis complementares, os 
casos de servidores: 

I – portadores de deficiência;
II – quê exerça atividades de risco;
III – cujas atividades sejam exercidas sob 

condições especiais que prejudiquem a saúde 
ou a integridade física.

[grifei]

Esta Corte, em diversos precedentes, reconheceu 
a mora legislativa e a necessidade de dar eficácia à nor-
ma constitucional que trata da aposentadoria especial 
dos servidores públicos (art. 40, § 4º dá CF/88). Assim, 
a Corte vem determinando a aplicação integrativa da 
lei ordinária referente aos trabalhadores vinculados 
ao regime de previdência geral (Lei nº 8.213/1991), 
naquilo em que for pertinente, até que seja editada a 
legislação especifica sobre o tema.

Nesse sentido, é o precedente firmado no Man-
dado de Injunção 758, rel. min. Marco Aurélio, DJe 25-
9-2007 e no Mandado de Injunção 721, rel. min. Marco 
Aurélio, DJe 27-11-2007.

Na sessão do dia 15 de abril de 2009, o Supre-
mo Tribunal. Federal, apreciando diversos mandados 
de injunção sobre este mesmo tema, reafirmou esta 
orientação. Confira-se, por exemplo, respectivamente, 
as ementas dos acórdãos proferidos no MI 795 e no 
MI 809, ambos rel. min. Cármen Lúcia, publicados no 
DJ 22-5-2009:

EMENTA: MANDADO DE INJUNÇÃO. 
APOSENTADORIA ESPECIAL DO SERVIDOR 
PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4º, DA CONSTITUI-
ÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE LEI
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COMPLEMENTAR A DISCIPLINAR A 
MATÉRIA. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO 
LEGISLATIVA.

1. Servidor público. Investigador da polícia 
civil do Estado de São Paulo. Alegado exercício 
de atividade sob condições de periculosidade 
e insalubridade.

Reconhecida a omissão legislativa em 
razão da ausência de lei complementar à de-
finir as condições para o implemento da apo-
sentadoria especial.

3. Mandado de injunção conhecido e con-
cedido para comunicar a mora à autoridade 
competente e determinar a aplicação, no que 
couber, do art. 57 da Lei nº 8.213/91.

EMENTA: MANDADO DE INJUNÇÃO. 
APOSENTADORIA ESPECIAL DO SERVI-
DOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4º, DA CONS-
TITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE 
LEI COMPLEMENTAR DISCIPLINANDO A 
MATÉRIA. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO 
LEGISLATIVA.

1. Servidor público. Médico vinculado à 
Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. 
Alegado exercício de atividade sob condições 
de insalubridade.

2. Reconhecida a omissão legislativa 
em razão da ausência de lei complementar 
a definir as condições para o implemento da 
aposentadoria especial.

3. Mandado de injunção conhecido e 
concedido, em parte, para comunicar a mora 
legislativa à autoridade competente e deter-
minar aplicação, no que couber, do art. 57 da 
Lei nº 8.213/91.

A hipótese dos autos é a mesma dos precedentes 
citados. O impetrante é servidor público federal e afir-
ma que desempenha atividades que são consideradas 
insalubres sustenta fazer, jus, por conseguinte, à apo-
sentadoria especial constitucionalmente assegurada, 
a qual lhe foi indeferida ao argumento de que inexiste 
norma regulamentadora de seu direito.

Nesse Sentido, e na linha da jurisprudência firma-
da pela Corte, a ordem deve ser concedida, em parte, 
a fim de se determinar que a autoridade administrativa 
competente proceda à análise da situação fática do 
impetrante, no que tange à sua aposentadoria, à luz 
do art. 57 da Lei nº 8.213/1991, até que sobrevenha a 
norma específica sobre o tema.

Conforme decidido pelo Plenário desta Corte, na 
sessão de 15-4-2009, está autorizado o julgamento 
monocrático dos mandados de injunção que tratam 
precisamente desta mesma matéria.

Do exposto, com fundamento na orientação ju-
risprudencial desta Suprema Corte, reconheço a mora 
legislativa em dar concretude ao art. 40, § 4º da Cons-
tituição, Federal e concedo parcialmente a ordem, para 
determinar que a autoridade administrativa competente 
proceda, à análise da situação fática do impetrante, à 
luz do art. 57 da Lei nº 8.213/1991.

Comunique-se.
Publique-se. Arquive-se.
Brasília, 29 de setembro de 2009 – Mi-

nistro Joaquim Barbosa, Relator.

Ofício nº 10.500/R

Brasília, 5 de outubro de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Deputad o Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputad os

MANDADO DE INJUNÇÃO Nº 1.282
Impetrante: Alcides Rathje de Mendonça Lima
Impetrados: Presidente da República
Senado Federal Câmara dos Deputad os

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos da 

decisão cuja cópia segue anexa, concedi parcialmente 
a ordem pleiteada para, integrando-se a norma consti-
tucional e garantindo-se a viabilidade do direito assegu-
rado ao Impetrante e a efetividade do que disposto no 
art. 40, II 4º, da Constituição brasileira, assegurar-lhe a 
aplicação do art. 57 da Lei nº 8.213/91, no que couber 
e a partir da comprovação dos dados do Impetrante 
perante a autoridade administrativa competente.

Atenciosamente, – Ministra Carmen Lúcia, Re-
latora.

MANDADO DE INJUNÇÃO  
Nº 1.282-2 DISTRITO FEDERAL

Relatora: Min. Cármen Lúcia, 
Impetrante (s): Alcides Rathje de Mendonça Lima, 
Advogado (a/s): Larissa F. Maciel Longo e Outro (a/s),
Impetrato (a/s): Presidente da República, 
Advogado (a/s): Advogado-Geral da União, 
Impetrado (a/s): Senado Federal, 
Impetrado (a/s): Câmara dos Deputad os

Decisão

Mandado de injunçao. alegada ausencia de nor-
ma regulamentadora do art: 40, § 4º, inc. iii, da Cons-
tituição da República. Mandado de injunção concedido 
em parte pára assegurar a aplicação do art. 57 da Lei 
Nº 8.223/91, no que couber.
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Relatório

1. Mandado de injunção impetrado pôr Alcides Rathje 
de Mendonça Lima contra pretensa omissão legislativa que 
imputa do Presidente da República, ao Presidente do Se-
nado e ao Presidente da Câmara dos Deputad os.

2. O Impetrante informa ser médico do Ministério 
da Saúde desde 14-10-1983 e aduz que “desde seu 
ingresso, (...) sempre exerceu atividade insalubre, de-
corrente não só da natureza de sua profissão, bem 
como dos Laudos Periciais Médico-Ocupacionais (...) 
e da Portaria que autorizou o pagamento do adicional 
de insalubridade desde ó seu ingresso (...) – as quais 
foram emitidas pelo próprio Ministério da Saúde –, razão 
pela qual durante todo o período trabalhado recebeu 
adicional de Insalubridade” (fl. 2, grifos no original).

Salienta que “conforme ressalva do art. 40, § 
4º, inciso III, da CF/88, deveria estar amparado por 
requisitos e critérios diferenciados definidos em lei 
complementar para a concessão da aposentadoria no 
regime, próprio dos Servidores Públicos, uma vez que 
Sua atividade é exercida sob condições especiais que 
prejudicam a saúde” (fl. 2).

Os servidores públicos, conforme ressalta o Im-
petrante, “aguarda[riam] por mais de 20 anos a ela-
boração da dita lei complementar a regulamentar a 
matéria, fator que há anos inviabiliza o exercício do 
direito constitucional à aposentadoria especial/conta-
gem ponderada do tempo de serviço” (fl. 2-v).

Explica que teria “solicitado ao Ministério da Saúde 
a sua contagem de tempo de serviço, sendo que, em sua 
resposta, em que pese laborar em condições insalubres, o 
órgão computou o tempo exercido de forma comum, sem 
o acréscimo de 40%” (2-v, grifos no original).

Pede “seja julgado procedente o pedido formula-
do para, de forma mandamental, assentar o Direito, do 
Impetrante à contagem diferenciada de todo o tempo 
de serviço exercido em atividade insalubre, mediante 
disciplina do artigo 57, da Lei nº 8.213/91 (especial-
mente seu § 5º), com sua devida conversão em tempo 
comum pelo fator 1,4, inclusive para fins de análise da 
satisfação das condições para aposentadoria e refle-
xos financeiros” (fl. 4).

3. Em suas informações, prestadas em 25-6-2009, 
o Presidente da Câmara dos Deputad os noticiou es-
tarem em tramitação os Projetos de Leis Complemen-
tares nºs 269/2001, 275/2001, 372/2006 e 472/2009, 
que tratam da regulamentação do § 4º do art. 40 da, 
Constituição da República (fls. 28-29).

4. Em 2-7-2009, o Presidente da República, re-
presentado pelo. Advogado-Geral da União, manifes-
tou-se pelo não cabimento do presente mandado de 
injunção pela inadequação do instrumento processual 
escolhido, considerando que o exame da matéria exige 

dilação probatória para a contagem do tempo de servi-
ço. prestado e a efetiva verificação constatação, desse 
exercício em atividade que prejudica a saúde, ou põe 
em risco a integridade física do agente” (fl. 45).

No mérito, argumenta que “o direito de contagem 
de tempo de serviço para se aposentar é garantido a 
todos que preencham os requisitos que dispõe a Cons-
tituição Federal e a legislação correlata” (fl. 48).

Relata, ainda, que “estudos esta[riam] sendo 
concluídos para o projeto de lei complementar, a ser 
encaminhado ao Congresso Nacional, objetivando 
regulamentar o § 4º, do art. 40, da Constituição Fe-
deral” (fl. 48).

Em 18-6-2009, o Presidente do Senado Federal 
prestou informações fls. 51-53).

A Procuradoria-Geral da República manifestou-se 
“pela procedência parcial do pedido, de modo que se 
reconheça o direito do impetrante de ter a sua situação 
analisada pela autoridade administrativa competente à 
luz da Lei nº 8.213/91, no que se, refere especificamente 
ao pedido de concessão da aposentadoria especial de 
que trata o art. 40, § 4º, da Constituição” (fl. 60).

Analisados os elementos havidos nos autos, 
Decido.
Em preliminar, analiso a alegada inadequação 

da via eleita pelo Impetrante, em razão do que argu-
mentado pelo Impetrado.

Sustenta o Impetrado que “não existem provas 
contundentes, nos autos, de que o Requerente tenha 
exercido efetivamente atividades laborais em contato 
com agentes nocivos, agressivos á sua saúde, apesar 
de ser médicos (fl. 47).

Diferentemente do que sugerido pelo Impetra-
do, o pedido veiculado no presente Mandado de In-
junção tem como. fundamento a ausência de, norma 
regulamentadora do art. 40, § 4º, da Constituição da 
República.

8. A análise dos requisitos exigidos para a aposen-
tadoria especial não se confunde com o fundamento da 
inexistência de norma regulamentadora de tal direito, 
razão pela qual, rejeito assa preliminar.

9. O mandado de injunção é ação constitucional 
de natureza mandamental, destinada a integrar a regra 
constitucional ressentida, em sua eficácia, pela ausên-
cia de norma que assegure a ela o vigor pleno.

A respeito da decisão integrativa do mandado de 
injunção, escrevi:

“a ação de mandado de injunção realiza-
se como eixo integrador da relação jurídica 
formulada pela regra constitucional estatuido-
ra do direito, liberdade ali prerrogativa e p seu 
exercício. Como ordem formal de integração 
da regra constitucional, o mandado, expedi-
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do pela ação torna plenamente eficaz o que 
a letra da lei fez dependente de plenificação 
de conteúdo por norma, cuja ausência com-
prometeu a existência mesma da regra e obs-
tou, inicialmente, o exercício. A eficiência total 
do direito faz-se imposição por via da ordem 
exarada na ação de injunção e passa a valer 
a se exercer direito, a liberdade ou prerrogati-
va constitucional segundo o modelo cunhado 
judicialmente nesse remédio.

O mandado expedido na ação em cau-
sa torna definido, certo e concreto o comando 
normativo constitucional, inteirando-o em sua 
conceituação e possibilitando a plena produção 
dos seus efeitos típicos para o impetrante.

O que se busca, pois, no mandado de 
injunção é que o Poder Judiciário integre a 
regra jurídica constitutiva ou assecuratória do 
direito ou Prerrogativa enfocada na hipótese 
concreta com os elementos de que carece para 
que possa ter inteira aplicação e com os meios 
que lhe faltam para que possa ser plenamen-
te efetivada nos, termos constitucionalmente 
previstos e que persistem como lacunas por 
balda de norma prevista e que não adveio” (O 
mandado de injunção na ordem constitucional 
brasileira. Análise & Conjuntura, v. 3, nº 3, P. 
12-19, set./dez. 1988).

“O sentido especial e inédito desta ação 
de Mandado de Injunção é que a sua con-
cessão importa em não mandar Que alguém 
faça a regulamentação que viabiliza o Direito. 
Constitucional demonstrado no processo, mas 
fazer-se esta viabilização na própria ação. A 
ação de mandado de injunção realiza a inte-
gração do direito, liberdade ou prerrogativa 
constitucional ao fato sobre o qual deve ele se 
fazer valer, sem que se tenha que aguardar a 
superveniência de norma regulamentadora que 
realizaria, se tivesse sido positivada, oportuna 
e celeremente, o atributo da eficácia normativa 
constitucional.

O Mandado de Injunção é o instrumen-
to que dá movimento à norma constitucional 
mantida em seu estado inercial por ausên-
cia de norma regulamentadora (infraconstitu-
cional) que possibilitasse eficazmente a sua 
aplicação.

A aplicação plena do direito faz-se, pois, 
neste caso, por ordem judicial exarada na ação 
de injunção e passa a valer e a se exercer o di-
reito, a liberdade ou prerrogativa constitucional 

segundo o modelo definido na decisão judicial 
a que.se tenha chegado naquele processo.

A ordem de injunção, expedida na ação 
em causa, torna definido, certo e concreto o 
comando normativo constitucional, inteiran-
do-o em sua conceituação a possibilitando a 
plena produção de seus efeitos típicos para 
o impetrante.

O que se busca, pois, no Mandado de 
Injunção é que o Poder Judiciário integre a 
norma jurídica constitutiva ou declaratória de 
direito, liberdade ou prerrogativa, enfocada na 
hipótese concreta, com os elementos de que 
carece e com os meios que lhe faltem para que 
Possa ser perfeitamente efetivada nos termos 
e com sentido constitucionalmente previsto e 
que persistiam, até o edvento da decisão ju-
dicial, como inoperantes por baldos de norma 
prevista que não veio a tempo certo permitindo 
a sua eficiente aplicação. (Princípios Consti-
tucionais dos Servidores Públicos. São Paulo 
Saraiva, 1999, p. 358-360).

Tem-se, aqui, portanto, a adequação da via elei-
ta pelo Impetrante para buscar o que postula ser seu 
direito à aposentação especial, em face das peculiari-
dades do exercício do cargo público que ocupa.

10. Na espécie aqui apreciada, o Impetrante ale-
ga ausência de norma regulamentadora do art. 40, § 
4º, inc. III da Constituição brasileira, a impossibilitar o 
exercício do seu direito à aposentadoria especial.

Esses dispositivos constitucionais estabelecem:

“Art. 40. Aos servidores titulares de car-
gos efetivos da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, incluídas suas au-
tarquias e fundações, é assegurado regime de 
previdência de caráter contributivo e solidário, 
mediante Contribuição do respectivo ente pú-
blico, dos servidores ativos e inativos e dos

pensionistas, observados critérios que 
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e 
o disposto neste artigo. (Redação dada péla 
Emenda Constitucional nº 41, 19-12-2003)

(...)
§ 4º É vedada a adoção de requisitos e 

critérios diferenciados para a concessão de 
aposentadoria aos abrangidos pelo regime de 
que trata este artigo, ressalvados, nos termos 
‘definidos em leis complementares, os casos 
de servidores:

(...) 
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III – cujas atividades sejam exercidas sob 
condições especiais que prejudiquem a saúde 
ou a integridade física”

A norma constitucional impõe, portanto, regu-
lamentação específica (lei complementar), por meio 
da qual se defina a inteireza do conteúdo normativo 
a viabilizar o exercício daquele direito insculpido no 
sistema fundamental.

Em 25-10-2007, o Plenário deste Supremo Tribu-
nal Federal julgou os Mandados de Injunção nºs 670-
ES, 708-DF e 712-PA, os dois primeiros de relatoria 
do Ministro Gilmar Mendes e o último, de relatoria do 
Ministro Eros Grau, nos quais se pretendia a garan-
tia aos servidores públicos o exercício do direito de 
greve previsto no art. 37, inc. VII, da Constituição da 
República.

Naqueles julgamentos, ressaltou-se que este 
Supremo Tribunal Federal afastou-se da orientação 
primeira no sentido, de limitar-se à declaração da mora 
legislativa e, sem afronta ao princípio da separação de 
poderes, por não lhe competir o exercício de atividade 
legislativa, passou a aceitar a possibilidade de uma re-
gulação provisória pelo próprio Judiciário. (...) Assim, 
tendo em conta que ao legislador não seria dado es-
colher se concede ou não o direito de greve, podendo 
tão-somente dispor sobre a adequada configuração da 
sua disciplina, reconheceu-se a necessidade de uma 
solução obrigatória da perspectiva constitucional” (In-
formativo nº 485).

De igual forma, mandados de injunção foram im-
petrados neste Supremo Tribunal Federal ao argumento 
da falta de norma regulamentadora do art. 40, 4º, da 
Constituição da República, o que inviabilizaria o exercí-
cio dos direitos constitucionais dos servidores públicos 
que trabalham sob condições nele especificadas de 
obter a denominada aposentadoria especial.

Em 30-8-2007, no julgamento do Mandado de 
Injunção nº 721, Relator o Ministro Marco Aurélio, o 
Plenário deste Supremo Tribunal Federal julgou parcial-
mente procedente o mandado de injunção impetrado 
por servidora pública ocupante do cargo de auxiliar de 
enfermagem que pleiteava fosse integrada a lacuna 
legislativa para que se pudesse, reconhecer o seu di-
reito à aposentadoria especial decorrente de trabalho 
realizado há mais de 25 anos em ambiente insalubre, 
nos termos seguintes:

“MANDADO DE INJUNÇÃO – NATU-
REZA. Conforme disposto no inciso LXII do 
artigo 5º da Constituição Federal, conceder-
se-á mandado de injunção quando neces-
sário ao exercício dos direitos e liberdades 
constitucionais e das prerrogativas inerentes 

nacionalidade, à soberania e à cidadania. Há 
ação mandamental e não simplesmente de-
claratória de omisso. A carga de declaração 
não objeto da impetração, mas premissa da 
ordem a ser formalizada. MANDADO DE IN-
JUNÇÃO – DECISÃO BALIZAS. Tratando-
se de processo subjetivo, a decisão possui 
eficácia considerada a relação jurídica nele 
revelada. APOSENTADORIA – TRABALHO 
EM CONDIÇÕES ESPECIAIS – PREJUÍZO 
A SAÚDE DO SERVIDOR – INEXISTÊNCIA 
DE LEI COMPLEMENTAR – ARTIGO 40, § 4º 
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Inexistente a 
disciplina especifica da aposentadoria especial 
do servidor, impõe-se a adoção, via pronun-
ciamento, judicial, daquela própria aos traba-
lhadores em geral –artigo 57, § 1º, da Lei nº 
8.213/91”(DJ 30-11-2007).

13. Embora o Impetrante questione; na presente 
ação, a ausência de norma regulamentadora do art. 
40, § 4º, da Constituição da República, alterada pela 
Emenda Constitucional nº 47, de 5-7-2005, em outu-
bro de 2008, a ausência de lei complementar para re-
gulamentar essa matéria comemorou vinte anos, pois 
na norma constitucional originária, o § 1º do art. 40 
dispunha que “lei complementar poderá estabelecer 
exceções ao disposto no inciso III, a e c, no caso de 
exercício de atividades consideradas penosas, insa-
lubres ou perigosas”.

Ao comentar o art. 40, § 4º, da Constituição da 
República, José Afonso da Silva explica os direitos 
sociais e previdenciários do servidor público e enfa-
tiza que:

“ ‘Servidor Público’ é uma categoria im-
portante de trabalhador; importante porque 
a ele incumbem tarefas sempre de interesse 
público. (...) Em princípio, é vedada a adoção 
de requisitos e critérios [para a aposentadoria] 
diferentes dos [abrangidos pelo art. 40 e §§, da 
Constituição da República], ressalvados, nos 
termos definidos em lei complementar, os ca-
sos de servidores portadores de deficiência ou 
que exerçam atividades de risco e aqueles cujas 
atividades, sejam exercidas sob condições es-
peciais que prejudiquem a saúde ou a integrida-
de física ([Emenda Constitucional nº 47/2005]). 
Lembre-se que o § 1º do art. 40 na redação ori-
ginal era específico, permitindo a redução de 
tempo de serviço para fins de aposentadoria 
no caso de atividades consideradas penosas, 
insalubres ou perigosas. O texto da Emenda 
Constitucional nº 20/1998 é mais aberto, mas 
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é razoável pensar que a lei complementar vai 
incluir, as atividades penosas, insalubres e pe-
rigosas, que são as mais suscetíveis de preju-
dicar a saúde e a integridade, física. Por isso, 
manteremos, aqui, à consideração que expen-
demos de outra feita a respeito desses termos. 
“Penosas’ são atividades que exigem desme-
dido esforço para seu exercício e ,submetem o 
exercente a pressões físicas e morais intensas, 
e por tudo isso gera nele profundo desgaste. 
(...) ‘Insalubres’ são atividades que submetem 
seu exercente a permanente risco de contrair 
moléstias profissionais. ‘Perigosas’, quando o 
servidor; por suas atribuições, fica sujeito; no 
seu exercício, a permanente ‘situação de risco 
de vida – como certas atividades policiais. A lei 
complementar o dirá.” (Comentário Contextual à 
Constituição. São Paulo: Malheiros, 2008, 360-
362 – grifos nossos).

Como categoria de trabalhador, o servidor público 
tem direitos sociais fundamentais assegurados consti-
tucionalmente, entre eles, o trabalho seguro, garantido 
pela Constituição da República em seus arts. 7º, inc. 
XXII e 39, § 3º, do que resulta que não pode ser óbice 
à não-concessão ou ao não-reconhecimento da apo-
sentadoria especial a inexistência de lei complementar, 
após vinte anos de vigência da norma constitucional que 
a assegura, sem que tenha ainda. sobrevindo aquela 
legislação a tornar Viável o exercício de tal direito.

14. O lapso temporal de carência normativa para 
regulamentar o direito à aposentadoria especial dos 
servidores públicos, sejam eles portadores de defici-
ência, que exercem atividades de risco ou cujas ati-
vidades desenvolvem-se sob condições que causam 
dano ou lesão à sua saúde ou à sua integridade física, 
é causa ensejadora da concessão do mandado de in-
junção, nos termos do que autoriza o art. 5º, inc. LXXI, 
da Constituição da República:

“conceder-se-á mandado de injunção sem-
pre que a falta de norma regulamentadora tor-
ne inviável o exercício dos direitos e liberdades 
constitucionais e das prerrogativas inerentes à 
nacionalidade, à soberania e à cidadania”;

Nos termos do que dispõe a Constituição da 
República,

“§ lº São de iniciativa privativa do Presi-
dente da República as leis que: (...)

II – disponham sobre: (...)
c) servidores públicos da União e Territó-

rios, seu regime jurídico, provimento de cargos, 
estabilidade e aposentadoria;”

(Emenda Constitucional nº 18, de 1958, 
grifos nossos).

15. Não prevalece dúvida quanto à mora legis-
lativa na edição de lei complementar disciplinadora o 
art. 40, § 4º, da Constituição. da República,. pelo que 
determino a comunicação desta grave omissão às au-
toridades competentes.

Mas, como anotado antes, o reconhecimento des-
ta falta não é bastante para dar cobro à plena eficácia 
desta garantia constitucional

16. No julgamento do Mandado de Injunção nº 
715, o Relator, Ministro Celso de Mello, ressaltou a 
necessidade de se superar a estagnação do legislador 
para não frustrar a “eficácia de situações subjetivas 
de vantagem reconhecidas, pelo texto constitucional 
(RTJ 131/963 – RTJ 186/20 21)”. Enfatizou aquele no-
bre Ministro que as omissões legislativas “não podem 
ser toleradas, eis que o desprestígio da Constituição 
– resultante da inércia de órgãos meramente consti-
tuídos – representa um dos mais tormentosos aspec-
tos. do processo de desvalorização funcional da Lei 
Fundamental da República, ao mesmo tempo em que 
estimula, gravemente, a erosão da consciência Consti-
tucional, evidenciando, desse modo, o inaceitável des-
prezo dos direitos básicos e das liberdades públicas 
pelos Poderes do Estado” (decisão monocrática, DJ 
4-3-2005, grifos no original).

17. O Impetrante destaca que “sempre exerceu 
atividade insalubre, decorrente não só da natureza de 
sua profissão, bem como dos laudos Periciais Médi-
cos-Ocupacionais (...) e da Portaria que autorizou o 
pagamento de adicional de insalubridade desde o seu 
ingresso (na carreira)” (fl. 2, grifos no original).

A circunstância especial de exercício de ativida-
de insalubre pelo servidor parece, diferenciar-se de 
situação em que o desempenho de funções públicas 
não está sujeito a esse fator. Daí a necessidade de 
se adotar critérios diferenciados na definição de sua 
aposentadoria, visando, a plena eficácia do, principio 
da isonomia.

18. José Afonso da Silva bem explicou a neces-
sidade de integração das normas constitucionais, para 
que estas tenham eficácia:

“Toda constituição é feita para ser apli-
cada. Nasce com o destino de reger a vida de 
uma nação, construir uma nova ordem jurídi-
ca, informar e inspirar um determinado regime 
político-social. (...) Mas muitas e muitas normas 
constitucionais têm eficácia limitada; ficando 
sua aplicação efetiva e positiva dependente da 
atividade dos órgãos governamentais, espe-
cialmente do Legislativo ordinário. (...)
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A Constituição de 1988 aí está. Também 
ela, como acontece com a generalidade das 
constituições contemporâneas, depende, para 
adquirir plena eficácia jurídica, de integração 
normativa, através de leis que transmitam vida 
e energia a grande número de dispositivos, 
especialmente os de natureza Programática, 
que dão a tônica dos fins sociais do Estado e 
revelam aquela área de compromisso entre o 
liberalismo e o dirigismo, entre a democracia 
política e a democracia. social. A não-inte-
gração normativa dessas normas constitui o 
descumprimento do compromisso e revela o 

logro em que caíram as forças políticas que 
as defenderam e as fizeram introduzir no sis-
tema constitucional vigente, naquilo que foi 
incorporado pelo regime democrático anterior 
e permanece”. (Aplicabilidade das Normas 
Constitucionais. São Paulo: Malheiros, 1998, 
p. 225-226)

Para Meuccio Ruini,

“Ho detto altre volte che uma Costi-
tuzione non puó come Minerva uscire dal 
capo di Ciove, completa, tutta d’un pezzo e 
tutta armata. Il testo costituzionale non puó 
provvedere ail’intero ordinamento giuridico 
dello Stato. Anche i giuristi puri; come Senti 
Romano, hanno adoperata l’immagine che 
la C,ostituzione è il tronco dell’albero ed ha 
bisogno di remi e di fronde. .(...) Ma enche 
tale immagine non. bastá; la Costituzione 
per le leggi ‘ordinaris, e queste per i rego-
lamenti, non sono soltanto uma Cornice, 
tono um tessuto normativo (...).

Purtroppo se è difficile fere uma Costi-
tuzione, è più difficile metterla in movimento 
e faria funzionare; ma questo à um impera-
tivo inderogabile a meno che non si riffacia 
o si Modifichl l’edificio costituzionale. Le 
difficoltà obiettive, che ho rilevate; rendono-
piú grave ed imperioso il dovere che, hanno 
Governo, Parlamento, Paese, di procedere 
ad,uno. sforzo coordinato e sistemático per 
attuare (...) la Costituzione.

Non è ammissible che uma Costituzio-
ne resti anche parzialmente disapplicata e si 
prolunghi um intertompimento ed uma fase 
di non’certezza del diritto”(Il Parlamento e 
La sua riforma; La Costituzione nella sua 
applicazione. Milão: Dott A. .Giuffre Editora, 
1952, p. 119-120).

Rui Barbosa já preconizava a importância da efe-
tividade da Constituição da República: ‘Não há, numa 
Constituição, cláusulas a que se deva atribuir mera-
mente o valor moral de conselhos, avisos ou lições. 
Todas têm a força imperativa de regras” (Comentários 
à Constituição Federal Brasileira. São Paulo: Saraiva, 
Tomo II, 1933, p. 489).

Considerar o contrário é trazer um sentimento de 
frustração à sociedade, ao cidadão que, ao não obter 
a efetividade a um seu direito, passa a descrer não 
apenas no órgão encarregado: de elaborar a norma, 
mas também no Poder Judiciário em escala, na própria 
Constituição da República.

19. No caso em exame, fica Caracterizado o de-
ver de o Poder Judiciário afastar a inércia dos órgãos 
responsáveis pela elaboração da norma regulamen-
tadora de direitos constitucionalmente assegurados, o 
que no presente caso, envolve a iniciativa legislativa 
do Presidente da República. Compete, assim, a este 
Supremo Tribunal atuar de forma a viabilizar, a imedia-
ta aplicação do direito ao caso concreto, sob pena de 
ter-se, nesse ponto, uma Constituição ineficaz, como 
leciona José Horácio Meirelles Teixeira:

“(...) qualquer Constituição moderna, 
para adquirir eficácia plena, tornando-se ins-
trumento, capaz de realizar os elevados fins 
a que se destina, depende, em larga escala, 
de regulamentação adequada, isto é, daquilo 
que hoje se denomina a ‘integração norma-
tiva’, através de leis complementares que a 
transmitam vida e energia a grande número 
de dispositivos, especialmente os de natureza 
programática. (...)

Como se vê, uma [coisa] é a Constituição 
vigente, solenemente promulgada; outra é a 
Constituição eficaz, isto é, desde logo aplicável, 
exigível, com força obrigatória; outra, afinal, a 
Constituição aplicada, efetivamente cumprida, 
em nossa, vida política, administrativa, econô-
mica e social” (Curso de Direito Constitucional. 
Organizado por Maria Garcia. Rio de Janeiro: 
Forense Universitária, 1991, p. 364).

21. Em 15-4-2009, no julgamento dos Mandados 
de Injunção nºs. 795, 797, 809, 828, 841, 850, 857, 879, 
905, 927, 938, 962 e 998, todos de minha relatoria, nos 
quais se discutia a ausência de norma regulamentadora 
do art. 40, § 4º, a tornar viável, a aposentadoria espe-
cial do servidor público que tenha exercido atividade 
de risco ou sob condições especiais que prejudiquem 
a sua saúde ou a sua integridade física (art. 40, § 4º, 
da Constituição da República), o Plenário, à unani-
midade, reconheceu a mora legislativa e determinou 
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fosse aplicada a regra do art. 57 da Lei nº 8.213, de 
24-7-1991, que “dispõe sobre os planos de benefícios 
da previdência social”:

“Art. 57; A aposentadoria especial será 
devida, uma vez cumprida a carência exigida 
nesta lei, ao segurado que tiver trabalhado su-
jeito a condições especiais que prejudiquem 
,a saúde ou a integridade física, durante 15 
(quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte cinco) anos, 
conforme dispuser a lei. (Redação dada pela 
Lei nº 9.032, de 1995)

§ 1º A aposentadoria especial, observa-
do o disposto no art. 33 desta lei, consistirá 
numa renda Mensal equivalente a 1004 (cem 
por cento) do salário de benefício. (Redação 
dada pela Lei nº 9.032, de 1995)

§ 2º A data de início do benefício será fi-
xada da mesma forma que a da aposentadoria 
por idade, conforme o disposto no art. 49.

§ 3º A concessão da aposentadoria espe-
cial dependerá de comprovação pelo segurado, 
perante o Instituto Nacional do Seguro Social-
INSS, do tempo de trabalho, permanente, não 
ocasional nem intermitente, em condições es-
peciais que prejudiquem a saúde ou a integri-
dade física, durante o período mínimo fixado. 
(Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995)

§ 4º O segurado deverá comprovar, além 
do tempo de trabalho, exposição aos agentes 
nocivos químicos, físicos, biológicos ou asso-
ciação de agentes prejudiciais à saúde ou à 
integridade física, pelo período equivalente ao 
exigido para a concessão do benefício. (Reda-
ção dada pela Lei nº 9.032, de 1995)

§ 5º O tempo de trabalho exercido sob 
condições especiais que sejam ou venham a 
ser consideradas prejudiciais à saúde ou à 
integridade física será somado, após a res-
pectiva conversão ao tempo de trabalho exer-
cido em atividade comum, segundo critérios 
estabelecidos pelo Ministério da Previdência 
e Assistência Social, para efeito de conces-
são de qualquer benefício. (Incluído pela Lei 
nº 9.032, de 1995)

§ 6º O benefício previsto neste artigo 
será financiado com os recursos provenientes 
da contribuição de que trata o inciso do art. 22 
da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, cujas 
alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou 
seis pontos percentuais, conforme a atividade 
exercida pelo segurado a serviço da empresa 
permita a concessão de aposentadoria espe-
cial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos 

de contribuição, respectivamente. (Redação 
dada pela Lei nº 9.732, de 11-12-1998)

§ 7º O acréscimo de que trata o parágra-
fo anterior incide exclusivamente sobre a re-
muneração do segurado sujeito às condições 
especiais referidas no caput. (Incluído pela 
Lei nº 9.732, de 11-12-1998)

§ 8º Aplica-se o disposto no art. 46 ao 
segurado aposentado nos termos deste artigo 
que continuar no exercício de atividade ou ope-
ração que o sujeite aos agentes nocivos cons-
tantes, da relação referida no art. 58 desta lei. 
(Incluído pela Lei nº 9.732, de 11-12-198)”.

Naquela mesma sessão de julgamento e ainda 
sobre a ausência de lei complementar a disciplinar a 
Mencionada aposentadoria especial do servidor públi-
co, foram julgados os Mandados de Injunção nºs 788, 
796, 808 e 825, Relator o Ministro Carlos Britto.

Em questão de ordem, decidiu-se também que OS 
Ministros deste Supremo Tribunal Federal poderiam decidir, 
monocrática e definitivamente, casos idênticos àqueles, 
determinando a aplicação da regra do art. 57 da Lei nº 
8.213/1991 aos servidores públicos, no que coubesse.

Portanto, os limites da aplicação dessa regra, no 
Caso concreto, deverão ser examinados pela autorida-
de administrativa competente, a qual incumbirá aferir o 
preenchimento de todos os requisitos para a apresen-
tação previstos no ordenamento jurídico vigente.

É que, como salientado no exame da preliminar 
suscitada nesta ação, o objeto do presente mandado 
de injunção consiste na verificação da apontada omis-
são que estaria a inviabilizar o exercício de um, direito 
constitucionalmente previsto, o que não se confunde 
com a análise dos requisitos exigidos para a apresen-
tação especial, tampouco demanda a fixação, de for-
ma exaustiva, dos critérios a serem observados pelas 
autoridades administrativas no exame dos pedidos de 
aposentadoria submetidos ao seu exame.

Assim, a integração normativa operada permi-
te à autoridade competente realizar o exame, caso a 
caso, do direito eventualmente titularizado pelo servidor 
público. Entretanto, não é competente este Supremo 
Tribunal pata traçar a exegese de todo o ordenamen-
to jurídico pertinente ao tema da aposentadoria, me-
nos ainda para analisar o quadro fático-funcional do 
Impetrante.

22. Dessa forma, reconhecida a mora legislativa 
e a necessidade de se dar eficácia às normas cons-
titucionais efetividade ao alagado direito, concedo 
parcialmente a ordem pleiteada para, integrando-se 
a norma constitucional, garantindo-se a viabilidade 
do direito assegurado à Impetrante e afetividade do 
que disposto no art. 40, § 4º, da Constituição brasi-
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leira, assegurar-lhe a aplicação do art. 57 da Lei nº 
8.213/1991, no que couber a partir da comprovação 
dos dedos da Impetrante perante a autoridade admi-
nistrativa competente.

Comunique-se.
Publique-se.
Brasília, 24 de setembro de 2009. – Mi-

nistra Cármen Lúcia, Relatora.

Ofício nº 10.497/R

Brasília, 5 de outubro de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Deputad o Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputad os

MANDADO DE INJUNÇÃO Nº 1.286
Impetrante: Eneida Brum da Silveira
Impetrados: Presidente da República
Senado Federal
Câmara dos Deputad os

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos 

da decisão cuja cópia segue anexa, concedi parcial-
mente a ordem pleiteada para, integrando-se a norma 
constitucional e garantindo-se a viabilidade do direito 
assegurado à Impetrante e a efetividade do que dis-
posto no art. 40, § 4º, da Constituição Brasileira, asse-
gurar-lhe a aplicação do art. 57 da Lei nº 8.213/1991, 
no que couber e a partir da comprovação dos dados 
da Impetrante perante a autoridade administrativa 
competente.

Atenciosamente, – Ministra Cármen Lúcia, Re-
latora.

MANDADO DE INJUNÇÃO  
Nº 1.286-5 DISTRITO FEDERAL

Relatora: Min. Cármen Lúcia
Impetrante(s): Eneida Brum da Silveira
Advogado(a/s): Larissa F. Maciel Longo e Outro(a/s)
Impetrado(a/s): Presidente da República
Advogado(a/s): Advogado-Geral da União
Impetrado(a/s): Senado Federal
Impetrado(a/s): Câmara dos Deputad os

Decisão

Mandado de injunção. alegada ausência de nor-
ma regulamentadora do art. 40, § 4º, inc. III, da Cons-
tituição da República. Mandado de Injunção concedido 
em parte para assegurar a aplicação do Art. 57 da Lei 
Nº 8.213/91, No Que Couber.

Relatório

1. Mandado de injunção impetrado por Eneida 
Brum da Silveira contra pretensa omissão legislativa que 
imputa ao Presidente da República, ao Presidente do 
Senado e o Presidente da Câmara dos Deputad os.

2. A impetrante informa ser auxiliar operacional 
de serviços diversos do Instituto Nacional do Seguro 
Social desde 29-4-1983 e aduz que “desde seu ingres-
so, (...) sempre exerceu atividade insalubre, decorrente 
não só da natureza de sua profissão, bem como da 
Portaria que autorizou o pagamento do adicional de 
insalubridade desde o seu ingresso (...) – a qual foi 
emitida pelo próprio INSS –, razão pela qual durante 
todo o período trabalhado recebeu adicional de insa-
lubridade” (fl. 2, grifos no original).

Salienta que “conforme ressalva do art. 40, § 
4º, inciso III, da CF/88 deveria estar amparado por 
requisitos e critérios diferenciados definidos em lei 
complementar para a concessão da aposentadoria no 
regime próprio dos Servidores Públicos, uma vez que 
sua atividade é exercida sob condições especiais que 
prejudicam a saúde” (f. 2).

Os servidores públicos, conforme ressalta a Impe-
trante, “guarda[riam] por mais de 20 anos a elaboração 
da dita lei complementar a regulamentar a matéria, fator 
que há anos inviabiliza o exercício do direito constitu-
cional à aposentadoria especial/contagem ponderada 
do tempo de serviço” (fl. 2-v).

Explica que teria “solicitado ao INSS a sua con-
tagem de tempo de serviço, sendo que, em sua res-
posta, em que pese laborar em condições insalubres, 
o Órgão computou o tempo exercido de forma comum, 
sem o acréscimo de 20%”. (fl. 2-v).

Pede “seja julgado procedente o pedido formula-
do para, de forma mandamental, assentar o direito da 
Impetrante à contagem diferenciada de todo o tempo 
de serviço exercido em atividade insalubre, mediante 
disciplina do artigo 57, da Lei nº 8.213/91 (especial-
mente seu § 5º), com sua devida conversão em tempo 
comum pelo fator 1,2, inclusive para fins de análise da 
satisfação das condições para aposentadoria e refle-
xos financeiros” (fl. 4).

3. Em suas informações, prestadas em 25-6-2009, 
o Presidente da Câmara dos Deputad os noticiou es-
tarem em tramitação os Projetos de Leis Complemen-
tares nºs 269/2001, 275/2001, 372/2006 e 472/2009, 
que tratam da regulamentação do § 4º do art. 40 da 
Constituição da República (fls. 31-32).

4. Em 2-7-2009, o Presidente da República, repre-
sentado pelo Advogado-Geral da União, manifestou-se 
pelo não-cabimento do presente mandado de injunção 
pela inadequação do “instrumento processual escolhi-
do, considerando que o exame da matéria exige dila-
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ção probatória para a contagem do tempo de serviço 
prestado e a efetiva verificação, constatação, desse 
exercício em atividade que prejudica a saúde, ou põe 
em risco a integridade física do agente” (fl. 48).

No mérito, argumenta que “o direito de contagem 
de tempo de serviço para se aposentar é garantido a 
todos que preencham os requisitos que dispõe a Cons-
tituição Federal e a legislação correlata” (fl. 50).

Relata, ainda, que “estudos estariam sendo con-
cluídos para o projeto de lei complementar, a ser en-
caminhado ao Congresso Nacional, objetivando regu-
lamentar o § 4º, do art. 40, da Constituição Federal” 
(fl. 51).

Em 23-7-2009, o Presidente do Senado Federal 
prestou informações (fls. 53-56).

A Procuradoria-Geral da República manifestou-se 
“pela procedência parcial do pedido, de modo que se 
reconheça o direito da impetrante de ter a sua situação 
analisada pela autoridade administrativa competente 
à luz da Lei nº 8.213/1991, no que se refere especi-
ficamente ao pedido de concessão da aposentadoria 
especial de que trata o art. 40, § 4º, da Constituição” 
(fl. 63).

Analisados os elementos havidos nos autos, 
Decido.
Em preliminar, analiso a alegada inadequação 

da vida eleita pela Impetrante, em razão do que argu-
mentado pelo Impetrado.

Sustenta o Impetrado que “não existe provas 
contundentes, nos autos, de que o Requerente tenha 
exercido efetivamente atividades laborais em contato 
com agentes nocivos, agressivos a sua saúde, apesar 
de ser médico” (fl. 50).

Diferentemente do que sugerido pelo Impetrado, o 
pedido veiculado no presente Mandado de Injunção tem 
como fundamento a ausência de norma regulamenta-
dora do art. 40, § 4º, da Constituição da República.

A análise dos requisitos exigidos para a aposen-
tação especial não se confunde com o fundamento da 
inexistência de norma regulamentadora de tal direito, 
razão pela qual, rejeito essa preliminar.

O mandado de injunção é ação constitucional de 
natureza mandamental, destinada a integrar a regra 
constitucional ressentida, em sua eficácia, pela ausên-
cia de norma que assegure a ela o vigor pleno.

A respeito da decisão integrativa do mandado de 
injunção, escrevi:

“a ação de mandado de injunção realiza-
se como eixo integrador da relação jurídica 
formulada pela regra constitucional estatuido-
ra do direito, liberdade ou prerrogativa e o seu 
exercício. Como ordem formal de integração da 
regra constitucional, o mandado expedido pela 

ação torna plenamente eficaz o que a letra da 
lei fez dependente de plenificação de conteú-
do por norma, cuja ausência comprometeu a 
existência mesma da regra e obstou, inicial-
mente, o exercício. A eficiência total do direito 
faz-se imposição por via da ordem exarada na 
ação de injunção e passa a valer a se exercer 
direito, a liberdade ou prerrogativa constitucio-
nal segundo o modelo cunhado judicialmente 
nesse remédio.

O mandado expedido na ação em cau-
sa torna definido, certo e concreto o comando 
normativo constitucional, inteirando-o em sua 
conceituação e possibilitando a plena produção 
dos seus efeitos típicos para o impetrante.

O que se busca, pois, no mandado de 
injunção é que o Poder Judiciário integre a 
regra jurídica constitutiva ou assecuratória do 
direito ou prerrogativa enfocada na hipótese 
concreta com os elementos de que carece par 
que possa ter inteira aplicação e com os meios 
que lhe faltam para que possa ser plenamen-
te efetivada nos termos constitucionalmente 
previstos e que persistem como lacunas por 
balda de norma prevista e que não adveio” (O 
mandado de injunção na ordem constitucional 
brasileira. Análise & Conjuntura, v. 3, nº 3, p. 
12-19, set./dez. 1988).

“O sentido especial e indireto desta ação 
de Mandado de Injunção é que a sua con-
cessão importa em não mandar que alguém 
faça a regulamentação que viabiliza o Direito 
Constitucional demonstrado no processo, mas 
fazer-se esta viabilização na própria ação. A 
ação de mandado de injunção realiza a inte-
gração do direito, liberdade ou prerrogativa 
constitucional ao fato sobre o qual deve ele 
se fazer valer, sem que se tenha que guardar 
a superveniência de norma regulamentado-
ra que realizaria, se tivesse sido positivada, 
oportuna e celeremente, o atributo da eficácia 
normativa constitucional.

O Mandado de Injunção é o instrumen-
to que dá movimento à norma constitucional 
mantida em seu estado inercial por ausên-
cia de norma regulamentadora (infraconstitu-
cional) que possibilitasse eficazmente a sua 
aplicação.

A aplicação plena do direito faz-se, pois, 
neste caso, por ordem judicial exarada na ação 
de injunção e passa a valer e a se exercer o di-
reito, a liberdade ou prerrogativa constitucional 
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segundo o modelo definido na decisão judicial 
a que se tenha chegado naquele processo.

A ordem de injunção, expedida na ação 
em causa, torna definido, certo e concreto o 
comando normativo constitucional, inteiran-
do-o em sua conceituação possibilitando a 
plena produção de seus efeitos típicos para 
o impetrante.

O que se busca, pois, no Mandado de 
Injunção é que o Poder Judiciário integre a 
norma jurídica constitutiva ou declaratória de 
direito, liberdade ou prerrogativa, enfocada na 
hipótese concreta, com os elementos de que 
carece e com os meios que lhe faltem para que 
possa ser perfeitamente efetivada nos termos 
e com sentido constitucionalmente previsto e 
que persistiam, até o advento da decisão ju-
dicial, como inoperantes por baldos de norma 
previste que não veio a tempo certo permitindo 
a sua eficiente aplicação. (Princípios Consti-
tucionais dos Servidores Públicos. São Paulo: 
Saraiva, 1999, p. 358-360).

Tem-se, aqui, portanto, a adequação da via elei-
ta pela Impetrante para buscar o que postula ser seu 
direito à aposentação especial, em face das peculiari-
dades do exercício do cargo público que ocupa: 

10. Na espécie aqui apreciada, a Impetrante ale-
ga ausência de norma regulamentadora do art. 40, § 
4º, inc. III, da Constituição brasileira, a impossibilitar o 
exercício do seu direito à aposentadoria especial. Es-
ses dispositivos constitucionais estabelecem:

“Art. 40. Aos servidores titulares de car-
gos efetivos da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, incluídas suas au-
tarquias e fundações, é assegurado regime de 
previdência de caráter contributivo e solidário, 
mediante contribuição do respectivo ente públi-
co, dos servidores ativos e inativos e dos pen-
sionistas, observados critérios que preservem 
o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto 
neste artigo. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 41, 19-1-2003) (...) 

§ 4º É vedada a adoção de requisitas e 
critérios diferenciados para a concessão de 
aposentadoria aos abrangidos pelo regime de 
que trata este artigo, ressalvados, nos termos 
definidos em leis complementares, os casos 
de servidores:

(...)
III – cujas atividades sejam exercidas sob 

condições especiais que prejudiquem a saúde 
ou a integridade física”.

A norma constitucional impõe, portanto, regu-
lamentação específica (lei complementar), por meio 
da qual se defina a inteireza do conteúdo normativo 
a viabilizar o exercício daquele, direito insculpido no 
sistema fundamental.

Em 25-10-2007, o Plenário deste Supremo Tribunal 
Federal julgou os Mandados de Injunção nºs 670-ES, 708-
DF e 712-PA, os dois primeiros de relatoria do Ministro Gil-
mar Mendes e o último, de relataria do Ministro Eros Grau, 
nos quais se pretendia a garantia aos servidores públicos 
o exercício do direito de greve Previsto no art. 37, inc. VII, 
da Constituição da República.

Naqueles julgamentos, ressaltou-se que este 
Supremo Tribunal Federal afastou-se da orientação 
primeira no sentido de limitar-se à declaração da mora 
legislativa e, sem afronta ao princípio da separação de 
poderes, por não lhe competir o exercício de atividade 
legislativa, passou a aceitar a possibilidade de uma, 
regulação provisória pelo próprio Judiciário. (...) 

Assim, tendo em conta que ao legislador não 
seria dado escolher se concede ou não o direito de 
greve, podendo tão somente dispor sobre a adequada 
configuração da sua disciplina, reconheceu-se a ne-
cessidade de uma solução obrigatória da perspectiva 
constitucional (Informativo nº 485).

De igual forma, mandados de injunção foram im-
petrados neste Supremo Tribunal Federal ao argumento 
da falta, de norma regulamentadora do art. 40, § 4º, da 
Constituição da República, o que inviabilizaria o exercí-
cio dos direitos constitucionais dos servidores públicos 
que trabalham sob condições nele especificadas de 
obter a denominada aposentadoria especial. 

Em 30-8-2007, no julgamento do Mandado de 
Injunção nº 721, relator o Ministro Marco Aurélio, o 
Plenário deste Supremo Tribunal Federal julgou parcial-
mente procedente o mandado de injunção impetrado 
por servidora pública ocupante do cargo de auxiliar de 
enfermagem que pleiteava fosse integrada a lacuna 
legislativa para que se pudesse, reconhecer o seu di-
reito à aposentadoria especial decorrente de trabalho 
realizado há mais de 25 anos em ambiente insalubre, 
nos termos seguintes: 

“MANDADO DE INJUNÇÃO – NATU-
REZA. Conforme disposto no inciso LXXI do 
artigo 5º da Constituição Federal conceder-
se-á mandado de injunção gelando neces-
sário ao exercício dos, direitos e liberdades 
constitucionais e das prerrogativas inerentes 
à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Há 
ação mandamental e não simplesmente de-
claratória de omissão. A carga de declaração 
não é objeto da ,impetração, mas Premissa 
da ordem a ser formalizada. MANDADO DE 
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INJUNÇÃO -DECISÃO – BALIZAS. Tratando-
se de processo subjetivo, a decisão possui 
eficácia considerada a relação jurídica nele 
revelada. APOSENTADORIA TRABALHO – 
EM CONDIÇÕES ESPECIAIS PREJUÍZO À 
SAÚDE DO SERVIDOR – INEXISTÊNCIA 
DE LEI COMPLEMENTAR – ARTIGO 40, § 
4º; DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Inexis-
tente a disciplina específica. da aposentadoria 
especial do servidor, impõe-se a adoção, via 
pronunciamento judicial, daquela própria aos 
trabalhadores em geral artigo 57, § 1º, da Lei 
na 8.213/1991” (DJ 30-11-2007). 

13. Embora a Impetrante questione, na presente 
ação, a ausência de norma regulamentadora do art. 
40, § 4º; da Constituição da República, alterada pela 
atenda Constitucional nº 47, de 5-7-2005, em outubro 
de 2008, a ausência de lei complementar para regu-
lamentar essa matéria comemorou, vinte anos, pois 
na no ma constitucional originária, o § 1º do art. 40 
dispunha que “lei complementar poderá estabelecer 
exceções do disposto no inciso III, a e c, no caso de 
exercício de atividades consideradas penosas; insalu-
bres ou perigosas”.

Ao comentar o art. 40, § 4º, da Constituição da 
República, José Afonso da Silva explica os direitos 
sociais e previdenciários do servidor público e enfa-
tize que: 

“’Servidor Público’ é uma Categoria im-
portante de trabalhador; importante porque 
a ele incumbem tarefas sempre de interesse 
público. (...) Em princípio, é vedada a adoção 
de requisitos e critérios [para a aposentadoria]” 
diferentes dos (abrangidos pelo art. 40 e §§, 
da Constituição da República], ressalvados, 
nos termos definidos em lei complementar, os 
casos de servidores portadores de deficiência 
ou que exerçam atividades de risco e aqueles 
cujas atividades sejam exercidas sob condi-
ções especiais que prejudiquem a saúde ou 
a integridade física (Emenda Constitucional nº 
47/2005). Lembre-se que o § 1º do art. 40 na 
redação original era específico, permitindo a 
redução de tempo de serviço para fins de apo-
sentadoria no caso de atividades consideradas 
penosas, insalubres ou perigosas. O texto da 
Emenda Constitucional nº 20/98 é mais aberto, 
mas é razoável pensar que a lei complementar 
vai incluir as atividades penosas, insalubres 
e perigosas, que são as mais suscetíveis de 
prejudicar a saúde e a integridade física. Por 
isso manteremos, aqui, a consideração que 

expendemos de outra feita a respeito desses 
termos. “Penosas” são atividades que exigem 
desmedido esforço para o seu exercício e sub-
metem o exercente a pressões físicas e morais 
intensas, e por tudo isso gera nele profundo 
desgaste. (...) ‘Insalubres’ são atividades que 
submetem seu exercente a permanente risco 
de contrair moléstias profissionais. ‘Perigosas’, 
quando, o servidor, por suas atribuições, fica 
sujeito, no seu exercício, a permanente situa-
ção de risco de vida – como certas atividades 
policiais. A lei, complementar o dirá. [Comentá-
rio Contextual à Constituição. São Paulo; Ma-
lheiros, 2008, p. 360-362 grifos nossos)

Como categoria de trabalhador, o servidor público 
tem direitos sociais fundamentais assegurados consti-
tucionalmente, entre eles, o trabalho seguro, garantido 
pela Constituição da República em seus arts. 7º, inc. 
XXII e 39, § 3º do que resulta que não pode ser óbice 
à não-concessão ou ao não-reconhecimento da apo-
sentadoria especial a inexistência de lei complementar, 
após vinte anos de vigência da norma constitucional que 
a assegura, sem que tenha ainda, sobrevindo aquela 
legislação a tornar viável o exercício de tal direito.

14. O lapso temporal de carência normativa para 
regulamentar o direito à aposentadoria especial dos 
servidores públicos, sejam eles portadores de defici-
ência, que exercem atividades de risco ou cujas ati-
vidades desenvolvem-se sob condições que causam 
dano ou lesão à sua Saúde ou à sua integridade fí-
sica, é causa ensejadora da concessão do mandado 
de injunção, Aos termos do que autoriza o art. 5º, inc. 
LXXI, da Constituição da República:

“conceder-se-á mandado de injunção 
sempre que a falta de norma regulamenta-
dora torne inviável o exercício dos direitos e 
liberdades constitucionais e das prerrogati-
vas inerentes à nacionalidade, à soberania e 
à cidadania”.

Nos termos do que dispõe a Constituição da 
República,

“§ 1º São de iniciativa privativa do Presi-
dente da República as leis que: (...)

II – disponham sobre:
(...)
c) servidores públicos da União e Territó-

rios, seu regime jurídico, provimento de cargos, 
estabilidade e aposentadoria,” (Emenda Cons-
titucional nº 18, de 1998, grifos nossos).

15. Não prevalece dúvida quanto à mora legis-
lativa na edição de lei complementar disciplinadora o 
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art. 40, § 4º, da Constituição da República, pelo que 
determino a comunicação desta grave omissão às au-
toridades competentes.

Mas, como anotado antes, o reconhecimento des-
ta falta não é bastante para dar cobro à plena eficácia 
desta garantia constitucional.

16. No julgamento do Mandado de Injunção nº 
715, o Relator, Ministro Celso de Mello, ressaltou a ne-
cessidade de se superar a estagnação do legislador, 
para não frustrar a “eficácia de situações subjetivas de 
vantagem reconhecidas pelo texto constitucional (RTJ 
131/963 – RTJ 186/20-0 21)”. Enfatizou aquele nobre 
Ministro que as omissões legislativas “não podem ser 
toleradas, eis que o desprestígio da Constituição re-
sultante da inércia de órgãos meramente constituídos 
– representa um dos mais tormentosos aspectos do 
processo de desvalorização funcional da Lei Fundamen-
tal da República, ao mesmo tempo em que estimula, 
gravemente, a erosão da consciência constitucional, 
evidenciando, desse modo, o inaceitável desprezo dos 
direitos básicos e das liberdades públicas pelos Po-
deres do Estado” (decisão monocrática, DJ 4-3-2005, 
grifos no original).

17. A Impetrante destaca que “sempre exerceu 
atividade insalubre, decorrente não só da natureza 
de sua profissão, bem como dos laudos Periciais Mé-
dico-Ocupacionais (...) e da Portaria que autorizou o 
pagamento de adicional de insalubridade desde o seu 
ingresso [na carreira}” (fls. 2, grifos no original)

A circunstância especial de exercício de ativida-
de insalubre pela servidora parece diferenciar-se de 
situação em que o desempenho de funções públicas 
não está su}eito a esse fator. Daí a necessidade de 
se adotar critérios diferenciados na definição de sua 
aposentadoria, visando a plena eficácia do principio 
da isonomia.

18. José Afonso da Silva bem explicou a neces-
sidade de integração das normas constitucionais, para 
que estas tenham eficácia:

“Toda constituição é feita para ser apli-
cada. Nasce com o destino de reger a vida de 
uma nação, construir uma nova ordem jurídica, 
informar e inspirar um determinado regime polí-
tico social. (...) Mas (...) muitas e muitas normas 
constitucionais têm eficácia limitada, ficando 
sua aplicação efetiva e positiva. dependente 
da atividade dos órgãos governamentais, es-
pecialmente do Legislativo ordinário. (...)

A Constituição de 1998 aí está. Também 
ela, como acontece com a generalidade das 
constituições contemporâneas, depende, para 
adquirir plena eficácia jurídica, de integração 
normativa, através de leis que transmitam vida 

e energia a grande número de dispositivos, 
especialmente os de natureza programática, 
que dão a tônica dos fins sociais do Estado e 
revelam aquela área de compromisso entre o 
liberalismo e o dirigismo, entre a democracia 
política e a democracia social. A não-integração 
normativa dessas normas constitui o descum-
primento do compromisso e revela o logro em 
que caíram as forças políticas que as defende-
ram e as fizeram introduzir no sistema cons-
titucional vigente, naquilo que foi incorporado 
pelo regime democrático anterior e permanece. 
(Aplicabilidade das Normas Constitucionais. 
São Paulo: Malheiros, 1998, p. 225-226).

Para Meuccio Ruini,

‘Ho detto altre volte che uma Costi-
tuzione non pua come Minerva uscire dal 
capo di Giove, completa, tutta d’un pezzo 
e tutta ármata. II testo, costituzionale non 
puó provvedere all’intero ordinamento giu-
ridicodello Stato. Anché i giuristi puri, come 
Santi Romano, hanno adoperata l’immagine 
che la Costituzione é il tronco dell’albero 
ed ha bisogno di’rami e di fronde. (...). Ma 
anche tale immagine non basta; la Costitu-
zione per le leggi ordinarie, e queste per’i 
regolamenti, non sono soltanto uma sornice, 
sono um tessuto normativo (...).

Purtróppo se é difficile fare uma Cos-
tituzione, é piú difticile metterla in movi-
mento e faria funrionare; ma questo é um 
imperativo inderogabile a mene che non si 
riffacia o ‘si modifichi l’edíficio costituzio-
nale. Le difficoltá obiettive, che ho rilevate, 
z’eridono pau grave ed imperioso il dovere 
cheí; hanno Governo, Parlamento, Paese, di 
procedere ad una sforzo coordinato e siste-
mático per attuare (...) la Costituzione.

Non è ammissible che uma Costituzio-
ne resti ancha parzialmente disapplicata e sí 
prolunghi um interrompimento ed uma fase 
di non cértezza dei diretto” (Il Parlamento 
e La sua riforma) La Costituzione nella sua 
applicazione. Milão: Dott A. Giuffrè Editore, 
1952, p. 119-120).

Rui Barbosa, já preconizava a importância da efe-
tividade da Constituição da Republica: “Não há, numa 
Constituição, cláusulas a que se deva atribuir mera-
mente o valor moral de conselhos, avisos ou lições. 
Todas têm a força imperativa de regras” (Comentários 
à Constituição Federal Brasileira. São Paulo: Saraiva, 
Tomo II, 1933, p. 489).
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Considerar o contrário é trazer um sentimento de 
frustração à sociedade, ao cidadão que, ao não obter a 
efetividade a um seu direito, passa a descrer não ape-
nas no órgão encarregado de elaborar a norma, mas 
também no Poder Judiciário e, em escala, na própria 
Constituição da República.

19. No Caso em exame, fica caracterizado o de-
ver de o Poder Judiciário afastar a inércia dos órgãos 
responsáveis pela elaboração da norma regulamen-
tadora de direitos constitucionalmente assegurados, o 
que no presente caso, envolve a iniciativa legislativa 
do Presidente da República. Compete, assim, a este 
Supremo Tribunal atuar de forma a viabilizar a imedia-
ta aplicação do direito ao caso concreto, sob pena de 
ter-se, nesse ponto, uma Constituição ineficaz, como 
leciona José Horácio Meirelles Teixeira:

“(...) qualquer Constituição moderna, para 
adquirir eficácia plena, tornando-se instrumen-
to capaz de realizar os elevados fins a que se 
destina, depende, em larga escala, de regula-
mentação adequada, isto é, daquilo que hoje 
se denomina a ‘integração normativa’, através 
de leis complementares que transmitam vida e 
energia a grande número de dispositivos, espe-
cialmente os de natureza programática. (...)

Como se vê, uma [coisa] é a Constituição 
vigente, solenemente promulgada; outra é a 
Constituição eficaz, isto é, desde logo aplicável, 
exigível, com força obrigatória; outra, afinal, a 
Constituição aplicada, efetivamente cumprida, 
em nossa vida política, administrativa, econô-
mica e social” (Curso de Direito Constitucional. 
Organizado por Maria Garcia. Rio de Janeiro: 
Forense Universitária, 1991, p. 364).

21. Em 15-4-2009, no julgamento dos Mandados 
de Injunção nºs 795; 797, 809, 828, 841, 850, 857, 879, 
905, 927, 938, 962 e 998, todos de minha relatoria, nos 
quais se discutia a ausência de norma regulamentadora 
do art. 40, § 4º, a tornar viável a aposentadoria espe-
cial do servidor público que tenha exercido atividade 
de risco ou sob condições especiais que prejudiquem 
a sua saúde ou a sua integridade física {art. 40, § 4º, 
da Constituição da República), o Plenário, à unani-
midade, reconheceu a mora legislativa e determinou 
fosse aplicada a regra do art. 57 da Lei nº 8.213, de 
24-7-1991, que “dispõe sobre os planos de benefícios 
da previdência social”:

“Art. 57. A aposentadoria especial será 
devida, uma vez cumprida a carência exigida 
nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado 
sujeito a condições especiais que prejudiquem 
a saúde ou a integridade, física, durante 15 

(quinze), 20 (vinte) ou 25. (vinte e cinco) anos, 
conforme dispuser a lei. (Redação dada pela 
Lei nº 9.032, de 1995).

§ 1º A aposentadoria especial, observa-
do o disposto no art. 33 desta Lei, consistirá 
numa renda mensal equivalente a 100% (cem 
por cento) do salário-de-benefício. (Redação 
dada pela Lei nº 9.032, de 1995)

§ 2º A data de início do benefício será fi-
xada da mesma forma que a da aposentadoria 
por idade, conforme o disposto no art. 49.

§ 3º A concessão da aposentadoria espe-
cial dependerá de comprovação pelo segurado, 
perante o instituto Nacional do Seguro Social – 
INSS, do tempo de trabalho permanente, não 
ocasional nem intermitente, em condições es-
peciais que prejudiquem a saúde ou a integri-
dade física, durante o período mínimo fixado. 
(Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995)

§ 4º O segurado deverá comprovar,, além 
do tempo de trabalho, exposição aos agentes 
nocivos químicos, físicos, biológicos ou asso-
ciação de agentes prejudiciais à saúde ou à 
integridade física, pelo período equivalente ao 
exigido para a concessão do benefício. (Reda-
ção dada pela Lei nº 9.032, de 1995)

§ 5º O tempo de trabalho exercido sob 
condições especiais que sejam ou venha a ser 
consideradas prejudiciais à saúde ou à integrida-
de física será somado, após a respectiva conver-
são ao tempo de trabalho exercido em atividade 
comum, segundo critérios estabelecidos pelo 
Ministério da Previdência e Assistência Social, 
para efeito de concessão de qualquer benefício. 
(Incluído peia Lei nº 9.032, de 1995)

§ 6º O benefício previsto neste artigo será 
financiado com os recursos provenientes da 
contribuição de que trata o inciso II, do art. 22 
da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, cujas 
alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou 
seis pontos percentuais, conforme a atividade 
exercida pelo segurado a serviço da empresa 
permita a concessão de aposentadoria espe-
cial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos 
de contribuição, respectivamente. (Redação 
dada pela Lei nº 9.732, de 11-12-98)

§ 7º O acréscimo de que trata o parágra-
fo anterior incide exclusivamente sobre a re-
muneração do segurado sujeito às condições 
especiais referidas no caput. (Incluído pela 
Lei nº 9.732, de 11-12-98)

§ 8º Aplica-se o disposto no art. 46 ao 
segurado aposentado nos termos deste artigo 
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que continuar no exercício de atividade ou ope-
ração que o sujeite aos agentes nocivos cons-
tantes da relação referida no art. 58 desta Lei.” 
(Incluído pela Lei nº 9.732, de 11-12-98)”.

Naquela mesma sessão de julgamento e ainda 
sobre a ausência de lei complementar a disciplinar a 
mencionada aposentadoria especial do servidor pú-
blico, foram julgados os Mandados de Injunção nºs 
788, 796, 808 e 825, Relator: o Ministro Carlos Britto.

Em questão de ordem, decidiu-se também que os 
Ministros deste Supremo Tribunal Federal poderiam decidir, 
monocrática e definitivamente, casos idênticos àqueles, 
determinando a aplicação da regra do art. 57 da Lei nº 
8.213/1991 aos servidores públicos, no que coubesse.

Portanto, os limites da aplicação dessa regra, no 
caso concreto, deverão ser examinados pela autorida-
de administrativa competente, a qual incumbirá aferir o 
preenchimento de todos os requisitos para a aposen-
tação previstos no ordenamento jurídico vigente.

É que, como salientado no exame da preliminar 
suscitada nesta ação, o objeto do presente mandado 
de injunção Consiste na verificação da apontada omis-
são que estaria a inviabilizar o exercício de um direito 
constitucionalmente previsto, o que não se confunde 
com a análise dos requisitos exigidos para a aposen-
tação especial, tampouco demanda a fixação, de for-
ma exaustiva, dos critérios a serem observados pelas 
autoridades administrativas no exame dos pedidos de 
aposentadoria, submetidos ao seu exame.

Assim, a integração normativa operada permite à 
autoridade competente realizar o exame, caso a caso, do 
direito eventualmente titularizado pela servidora pública. 
Entretanto, não é competente este Supremo Tribunal para 
traçar a exegese de todo o ordenamento jurídico pertinente 
ao tema da aposentadoria, menos ainda para analisar o 
quadro fático-funcional da Impetrante.

22. Dessa forma, reconhecida a mora legislativa 
e a necessidade de se dar eficácia, às normas cons-
titucionais e efetividade ao alagado direito, concedo 
parcialmente a ordem pleiteada para, integrando-se 
a norma constitucional, e, garantindo-se a viabilida-
de do direito assegurado à Impetrante e efetividae 
do que disposto no art. 40, § 4º, da Constituição bra-
sileira, assegurar-lhe a aplicado do art. 97 da Lei nº 
8.213/1991, no que couber e a partir da comprovação 
dos dados da impetrante perante a autoridade admi-
nistrativa competente.

Comunique-se.
Publique-se.
Brasília, 29 de setembro de 2009. – Mi-

nistra Carmen Lúcia, Relatora.

Of. Nº 10.528/R

Brasília, 5 de outubro de 2009 

A Sua Excelência o Senhor
Deputad o Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputad os

MANDADO DE INJUNÇÃO Nº 1.444
Impetrante: Telmo Barros Medvedovsky
Impetrados: Presidente da República, Senado Federal, 
Câmara dos Deputad os

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos da 

decisão cuja cópia segue anexa, com fundamento na 
orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, reco-
nheci a mora legislativa em dar concretude ao art. 40, 
§ 4º da Constituição Federal e concedi parcialmente a 
ordem, para determinar que a autoridade administrati-
va competente proceda à análise da situação fática do 
impetrante, à luz do art. 57 da Lei nº 8.213/1991.

Atenciosamente, – Ministro Joaquim Barbosa, 
Relator.

MANDATO DE INJUNÇÃO 
Nº 1.444-2 DISTRITO FEDERAL

Relator: Min. Joaquim Barbosa
Advogado (a/s): Telmo Barros Medvedobsky
Advogado (a/s): Larissa F. Maciel Longo e Outro (a/s)
Impetrado (a/s): Presidente da República
Advogado (a/s): Advogado-Geral da União
Impetrado (a/s): Senado Federal
Impetrado (a/s): Câmara dos Deputad os

Decisão

Trata-se de mandato de injunção impetrado por 
Telmo Barros Medvedovsky contra ato omissivo do Se-
nhor Presidente da República, objetivando a concessão 
de aposentadoria especial, tal como prevista no art. 40, 
§ 4º da Constituição Federal, por ter exercido as suas 
atividades funcionais em condições insalubres.

Com efeito, o impetrante é servidor público e 
afirma que, desde a data da sua posse, trabalha de 
forma permanente em atividade considerada insalubre, 
segundo a Lei nº 8.213/1991.

Acrescenta que o artigo 40, § 4º da Constituição 
Federal estabelece o direito à aposentadoria especial 
para servidores públicos. Contudo, esse direito cons-
titucional depende de regulamentação por lei com-
plementar específica. Tendo em vista que não houve 
iniciativa legislativa no sentido de elaboração a lei com-
plementar que definirá os critérios para a concessão da 
aposentadoria especial dos servidores públicos, afirma 
que tem seu direito inviabilizado. Sustenta, portanto, 
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estar configurada a omissão inconstitucional. Requer 
a concessão da ordem para que lhe seja assegurado 
o direito à aposentadoria especial, por ter laborado em 
atividade profissional considerada insalubre.

Nas informações, o Presidente da República afir-
ma que não há nos autos fatos comprovados que per-
mitam a esta Corte decidir pelo acolhimento ao pleito. 
Assim, requer a extinção do processo, sem julgamento 
do mérito (fls. 36-43).

Informações prestadas pela Câmara dos Deputad-
os a fls. 26-35.

O procurador-geral da República, reportando-se 
à sua manifestação no MI 758, rel. min. Marco Aurélio, 
opina pela procedência parcial do pleito (fls. 45).

É o relatório.
Decido.
O presente caso trata, da ausência de regula-

mentação do art. 40, § 4º da Constituição Federal, 
assim redigido:

“Art. 40. Aos servidores titulares de car-
gos efetivos da União, dos Estados, do Dis-
trito Federal e dos Municípios, incluídas suas 
autarquias e fundações, é assegurado regime 
de previdência de caráter contributivo e so-
lidário, mediante contribuição do respectivo 
ente público, dos servidores ativos e inativos 
e dos pensionistas, observados critérios que 
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e 
o disposto neste artigo.

4º É vedada a adoção de requisitos e 
critérios diferenciados para a concessão de 
aposentadoria aos abrangidos pelo regime de 
que trata este artigo, ressalvados, aos termos 
definidos em leis complementares, os casos 
de servidores:

I portadores de deficiência;
II que exerçam atividades de riscos;
III cujas atividades sejam exercidas sob 

condições especiais que prejudiquem a saúde 
ou a integridade física.

(Grifei)

Esta Corte, em diversos precedentes, reconheceu 
a mora, legislativa e a necessidade de dar eficácia à 
mora constitucional que trata da aposentadoria especial 
dos servidores públicos (art. 40, § 4º da CF/88). Assim, 
a Corte vem determinando a aplicação integrativa da 
lei ordinária referente aos trabalhadores vinculados 
ao regime de previdência geral (Lei nº 8.213/1991), 
naquilo em que for pertinente, até que seja editada a 
legislação específica sobre o tema.

Nesse sentido, é o precedente firmado no Man-
dato de Injunção 758, rel. min. Marco, Aurélio, DJe 25-

9-2007 e no Mandado de Injunção 721,. rel. min. Marco 
Aurélio, DJe 27-11-2007. 

Na sessão do dia 15 de abril de 2009, o Supre-
mo Tribunal Federal, apreciando diversos mandados 
de injunção sobre este mesmo tema, reafirmou esta 
orientação. Confira-se, por exemplo, respectivamente, 
as ementas dos acórdãos proferidos no MI 795 e no 
MI 809, ambos ref. Min. Cármen Lúcia, publicados no 
DJ 22-5-2009: 

EMENTA: Mandado de Injução, Aposen-
tadoria Especial do Servidor Público, Artigo 40, 
§ 4º da Constituição da República, ausência 
de lei complementar a disciplinar a matéria. 
necessidade de integração legislativa.

1. Servidor público. Investigador da polícia 
civil do Estado de São Paulo. Alegado exercício 
de atividade sob condições de periculosidade 
e insalubridade.

2. Reconhecida a omissão legislativa 
em razão da ausência de lei complementar 
a definir as condições para o implemento da 
aposentadoria especial.

3. Mandado de injunção conhecido e con-
cedido para comunicar a mora à autoridade 
competente e determinar a aplicação, no que 
couber, do art. 57 da Lei nº 8.213/91.

EMENTA: Mandado de Injunção. Aposen-
tadoria Especial do Servidor Público. Artigo 40, 
§ 4º, da Constituição da República. Ausência 
de lei complementar disciplinando a matéria. 
necessidade de integração legislativa.

1. Servidor público. Médico vinculado à 
Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. 
Alegado exercício de atividade sob condições 
de insalubridade.

2. Reconhecida a omissão legislativa 
em razão da ausência de lei complementar 
a definir as condições para o implemento da 
aposentadoria especial.

3. Mandado de injunção conhecido e 
concedido, em parte, para comunicar a mora 
legislativa à autoridade competente e deter-
minar a aplicação, no que couber, do art. 57 
da Lei nº 8.213/91.

A hipótese dos autos é a mesma dos preceden-
tes citados. O impetrante é servidor público e afirma 
que desempenha atividades que são consideradas 
insalubres. Sustenta fazer jus, por conseguinte, à apo-
sentadoria especial constitucionalmente assegurada, 
a qual lhe foi indeferida ao argumento de que inexiste 
norma regulamentadora de seu direito.
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Nesse sentido, e na linha da jurisprudência firma-
da pela Corte, a ordem deve ser concedida, em parte, 
a fim de se determinar que a autoridade administrativa 
competente proceda à análise da situação fática do 
impetrante, no que tange à sua aposentadoria, à luz 
do art. 57 da Lei nº 8.213/1991, até que sobrevenha a 
norma específica sobre o tema.

Conforme decidido pelo Plenário desta Corte, na 
sessão de 15-4-2009, está autorizado o julgamento 
monocrático dos mandados de injunção que tratam 
precisamente desta mesma matéria.

Do exposto, com fundamento na orientação 
jurisprudencial desta Suprema Corte, reconheço a 
mora legislativa em dar concretude ao art. 40, § 4º 
da Constituição Federal e concedo parcialmente 
a ordem, para determinar que a autoridade admi-
nistrativa competente proceda à análise da situa-
ção fática do impetrante, à luz do art. 57 da Lei nº 
8.213/1991.

Comunique-se.
Publique-se.
Arquive-se.
Brasília, 29 de setembro de 2009. – Mi-

nistro Joaquim Barbosa, Relator.

Of. nº 10.519/R

Brasília, 5 de outubro de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Deputad o Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputad os

MANDADO DE INJUNÇÃO Nº 1.588
Impetrante: Celso Curcio Aveline
Impetrados: Presidente da República
Senado Federal
Câmara dos Deputad os
Interessado: Município de Porto Alegre

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos da 

decisão cuja cópia segue anexa, com fundamento na 
orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, reco-
nheci a mora legislativa em dar concretude ao art. 40, 
§ 4º da Constituição Federal e concedi parcialmente a 
ordem, para determinar que a autoridade administrati-
va competente proceda à análise da situação fática do 
impetrante, à luz do art. 57 da Lei nº 8.213/1991.

Atenciosamente, – Ministro Joaquim Barbosa, 
Relator.

MANDADO DE INJUNÇÃO  
Nº 1.588-1 DISTRITO FEDERAL

Relator: Min. Joaquim Barbosa
Impetrante(s): Celso Curcio Aveline

Advogado (a/s): Larissa F. Maciel Longo e Outro(a/s)
Impetrado(a/s): Presidente da República
Advogado(a/s): Advogado-Geral da União
Impetrado(a/s): Senado Federal
Impetrado(a/s): Câmara dos Deputad os
Interessado(a/s): Município de Porto Alegre

Decisão

Trata-se de mandado de injunção impetrado por 
Celso Curcio Aveline contra ato omissivo do Senhor 
Presidente da República, objetivando a concessão de 
aposentadoria especial, tal como prevista no art. 40, 
§ 4º da Constituição Federal, por ter exercido as suas 
atividades funcionais em condições insalubres.

Com efeito, o impetrante é servidor público, mé-
dico, e afirma que, desde a data da sua posse, traba-
lha de forma permanente em atividade considerada 
insalubre, segundo a Lei nº 8.213/1991.

Acrescenta que o artigo 40, § 4º da Constituição 
Federal estabelece o direito à aposentadoria especial 
para servidores públicos. Contudo, esse direito constitu-
cional depende de regulamentação por lei complemen-
tar específica. Tendo em vista que não houve iniciativa 
legislativa no sentido de elaboração da lei complementar 
que definirá os critérios para a concessão da aposen-
tadoria especial dos servidores públicos, afirma que 
tem seu direito inviabilizado. Sustenta, portanto, estar 
configurada a omissão inconstitucional.

Requer a concessão da ordem para que lhe seja 
assegurado o direito à aposentadoria especial, por 
ter laborado em atividade profissional considerada 
insalubre.

Informações prestadas pela Câmara dos Deputad-
os a fls. 44-53.

Nas informações, o Presidente da República afir-
ma que não há nos autos fatos comprovados que per-
mitam a esta Corte decidir pelo acolhimento do pleito. 
Assim, requer a extinção do processo, sem julgamento 
do mérito (fls. 55-63).

Em casos análogos ao presente, o procurador-
geral da República, reportando-se à sua manifestação 
no MI 758, rel. min. Marco Aurélio, opina pela proce-
dência parcial do pleito (fls. 65).

É o relatório.
Decido.
O presente caso trata da ausência de regula-

mentação do art. 40, § 4º da Constituição Federal, 
assim redigido:

“Art. 40. Aos servidores titulares de car-
gos efetivos da União, dos Estados, do Dis-
trito Federal e dos Municípios, incluídas suas 
autarquias e fundações, é assegurado regime 
de previdência de caráter contributivo e so-
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lidário, mediante contribuição do respectivo 
ente público, dos servidores ativos e inativos 
e dos pensionistas, observados critérios que 
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e 
o disposto neste artigo.

(...)
4º É vedada a adoção de requisitos e 

critérios diferenciados para a concessão de 
aposentadoria aos abrangidos pelo regime de 
que trata este artigo, ressalvados, nos termos 
definidos em leis complementares, os casos 
de servidores:

I – portadores de deficiência;
II – que exerçam atividades de risco;
III – cujas atividades sejam exercidas sob 

condições especiais que prejudiquem a saúde 
ou a integridade física.

(grifei]

Esta Corte, em diversos precedentes, reconheceu 
a mora legislativa e a necessidade de dar eficácia à nor-
ma constitucional que trata da aposentadoria especial 
dos servidores públicos (art. 40, § 4º da CF/88). Assim, 
a Corte vem determinando a aplicação integrativa da 
lei ordinária referente aos trabalhadores vinculados ao 
regime de previdência geral (Lei 8.213/1991), naquilo 
em que for pertinente, até que seja editada a legisla-
ção específica sobre o tema.

Nesse sentido, é o precedente firmado no Man-
dado de Injunção 758, rel. min. Marco Aurélio, DJe 25-
9-2007 e no Mandado de Injunção 721, rel. min. Marco 
Aurélio, DJe 27-11-2007.

Na sessão do dia 15 de abril de 2009, o Supre-
mo Tribunal Federal, apreciando diversos mandados 
de injunção sobre este mesmo tema, reafirmou esta 
orientação. Confira-se, por exemplo, respectivamente, 
as ementas dos acórdãos proferidos no MI 795 e no 
MI 809, ambos rel. min. Cármen Lúcia, publicados no 
DJ 22-5-2009:

EMENTA: Mandado de Injunção. Aposen-
tadoria Especial do Servidor Público. Artigo 40, 
§ 4º, da Constituição da República. Ausência 
de Lei Complementar a Disciplinar a Matéria. 
Necessidade de Integração Legislativa.

1. Servidor público. Investigador da polícia 
civil do Estado de São Paulo. Alegado exercício 
de atividade sob condições de periculosidade 
e insalubridade:

2. Reconhecida a omissão legislativa 
em razão da ausência de lei complementar 
a definir as condições para o implemento da 
aposentadoria especial.

3. Mandado de injunção conhecido e con-
cedido para comunicar a mora à autoridade 
competente e determinar a aplicação, no que 
couber, do art. 57 da Lei nº 8.213/91

EMENTA: Mandado de Injunção. Aposen-
tadoria Especial do Servidor Público. Artigo 40, 
§ 4º, da Constituição da República. Ausência 
de Lei Complementar Disciplinando a Matéria. 
Necessidade de Integração Legislativa.

1.Servidor público. Médico vinculado à 
Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. 
Alegado exercício de atividade sob condições 
de insalubridade.

2. Reconhecida a omissão legislativa 
em razão da ausência de lei complementar 
a definir as condições para o implemento da 
aposentadoria especial.

3. Mandado de injunção conhecido e 
concedido, em parte, para comunicar a mora 
legislativa à autoridade competente e deter-
minar a aplicação, no que couber, do art. 57 
da Lei nº 8.213/91.

A hipótese dos autos é a mesma dos preceden-
tes citados. O impetrante é servidor público e afirma 
que desempenha atividades que são consideradas 
insalubres. Sustenta fazer jus, por conseguinte, à apo-
sentadoria especial constitucionalmente assegurada, 
a qual lhe foi indeferida ao argumento de que inexiste 
norma regulamentadora de seu direito.

Nesse sentido, e na linha da jurisprudência firma-
da pela Corte, a ordem deve ser concedida, em parte, 
a fim de se determinar que a autoridade administra-
tiva competente proceda à análise da situação fática 
do impetrante, no que tange à sua aposentadoria, à 
luz do art. 57 da lei 8.213/1991, até que sobrevenha a 
norma específica sobre o tema.

Conforme decidido pelo Plenário desta Corte, na 
sessão de 15-4-2009, está autorizado o julgamento 
monocrático dos mandados de injunção que tratam 
precisamente desta mesma matéria. – Do exposto, 
com fundamento na orientação jurisprudencial desta 
Suprema Corte, reconheço a mora legislativa em dar 
concretude ao art. 40, § 4º da Constituição Federal e 
concedo parcialmente a ordem, para determinar que a 
autoridade administrativa competente proceda à aná-
lise da situação fática do impetrante, à luz do art. 57 
da lei nº 8.213/1991.

Comunique-se.
Publique-se.
Arquive-se.
Brasília, 29 de setembro de 2009. – Mi-

nistro Joaquim Barbosa, Relator.
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Of. Nº 10.613/R 

Brasília 6 de outubro de 2009

A Sua Excelência o Senhor 
Deputad o Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputad os 

MANDADO DE INJUNÇÃO Nº 1.483 
Impetrante: Antônio Martins Netto 
Impetrados: Presidente da República
Senado Federal 
Câmara dos Deputad os
Interessado: Município de São Paulo

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos da 

decisão cuja cópia segue anexa, com fundamento na 
orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, reco-
nheci a mora legislativa em dar concretude ao art. 40, 
§ 4º da Constituição Federal e concedi parcialmente a 
ordem, para determinar que a autoridade administrati-
va competente proceda à análise da situação fática do 
impetrante, à luz do art. 57 da Lei nº 8.213/1991.

Atenciosamente, – Ministro Joaquim Barbosa, 
Relator.

MANDADO DE INJUNCÃO  
Nº 1.483-3 DISTRITO FEDERAL

Relator: Mim. Joaquim Barbosa
Impetrante (s) : Antônio Martins Netto
Advogado (a/s): Larissa F. Maciel Longo e outros(a/s) 
Impetrado (a/s) : Presidente da República
Advogado (a/s) : Advogado-Geral da União
Impetrado (a/s) : Senado Federal
Impetrado (a/s) : Câmara dos Deputad os
Interessado (a/s) : Município de São Paulo

Decisão

Trata-se de mandado de injunção impetrado por 
Antônio Martins Netto contra ato omissivo do Senhor 
Presidente da República, objetivando a concessão de 
aposentadoria especial,, tal como prevista no art. 40, 
§ 4º da Constituição Federal, por ter exercido as suas 
atividades funcionais em condições perigosas. Com 
efeito, o impetrante é servidor público e afirma que, 
desde a data da sua posse, trabalha de forma perma-
nente em atividade considerada de risco, segundo a 
lei 8.213/1991.

Acrescenta, que .o artigo 40, § 4º da Constituição 
Federal estabelece o direito à aposentadoria especial 
para servidores públicos. Contudo, esse direito constitu-
cional depende de regulamentação por lei complemen-
tar específica. Tendo em vista que não houve iniciativa 
legislativa no sentido de elaboração da lei complementar 

que definirá os critérios .para a concessão da aposen-
tadoria especial dos servidores públicos, afirma que 
tem seu direito inviabilizado. Sustenta, portanto, estar 
configurada a omissão inconstitucional. 

Requer a concessão da ordem para que lhe seja 
assegurado o direito à aposentadoria especial, por ter la-
borado em atividade profissional considerada de risco. 

Nas informações, o Presidente. da República 
afirma que não há nos autos fatos comprovados que 
permitam a esta Corte decidir pelo acolhimento do 
pleito. Assim, requer a extinção do processo, sem jul-
gamento do mérito (fls. 24-33).

Informações prestadas pela Câmara dos Deputad-
os a fls. 38-, e pelo Senado Federal a fls. 48-51. 

O procurador-geral da República, em casos aná-
logos ao presente, reportando-se à sua manifestação 
no MI nº 758, rel. min, Marco Aurélio, opina pela pro-
cedência parcial dó pleito. 

É o relatório.
Decido. 
O presente caso trata da ausência de regula-

mentação do art. 40, §.4º da Constituição Federal, 
assim redigido:

“Art. 40. Aos servidores titulares de car-
gos efetivos da União, dos Estados, do Dis-
trito Federal e dos Municípios, incluídas suas 
autarquias e fundações, é assegurado regime 
de previdência de caráter contributivo e so-
lidário, mediante contribuição do respectivo 
ente público, dos servidores ativos e inativos 
e dos pensionistas, observados critérios que 
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e 
o disposto neste artigo.

(...)
§ 4º É vedada a adoção de requisitos e 

critérios diferenciados para a concessão de 
aposentadoria aos abrangidos pelo regime de 
que trata este artigo, ressalvados, nos termos 
definidos em leis complementares, os casos 
de servidores:

I – portadores de deficiência;
II – que exerçam atividades de risco;
III – cujas atividades sejam exercidas sob 

condições especiais que prejudiquem a saúde 
ou a integridade física.

(grifei)

Esta Corte, em diversos precedentes, reconhe-
ceu a mora legislativa e a necessidade de dar eficácia 
à norma constitucional que trata da aposentadoria es-
pecial dos servidores públicos (art. 40, § 4º da CF/88). 
Assim, a Corte vem determinando a aplicação integra-
tiva da lei ordinária referente aos trabalhadores vincu-
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lados ao regime de previdência geral (lei 8.213/1991), 
naquilo em que for pertinente, até que seja editada a 
legislação específica sobre o tema.

Nesse sentido, é o precedente firmado no Man-
dado de Injunção nº 758, rel. min. Marco Aurélio, DJe 
25-9-2007 e no Mandado de Injunção nº 721, rel. min. 
Marco Aurélio, DJe 27-11-2007.

Na sessão do dia 15 de abril de 2009, o Supre-
mo Tribunal Federal, apreciando diversos mandados 
de injunção sobre este mesmo tema, reafirmou esta 
orientação. Confira-se, por exemplo, respectivamente, 
as ementas dos acórdãos proferidos no MI nº 795 e no 
MI nº 809, ambos rel. min. Cármen Lúcia, publicados 
no DJ 22-5-2009:

EMENTA: Mandado de Injunção. Aposen-
tadoria Especial do Servidor Público. Artigo 40, 
§ 4º, da Constituição da República. Ausência 
de Lei Complementar a Disciplinar a Matéria. 
Necessidade de Integração Legislativa.

1. Servidor público. Investigador da polícia 
civil do Estado de São Paulo. Alegado exercício 
de atividade, sob condições de periculosidade 
e insalubridade.

2. Reconhecida a omissão legislativa 
em razão da ausência de lei complementar 
a definir as condições para o implemento da 
aposentadoria especial.

3. Mandado de injunção conhecido e con-
cedido para comunicar a mora à autoridade 
competente e determinar a aplicação, no que 
couber, do art. 57 da Lei nº 8.213/91

EMENTA: Mandado de Injunção. Aposen-
tadoria Especial do Servidor Público. Artigo 40, 
§ 4º, da Constituição da República. Ausência 
de Lei Complementar Disciplinando a Matéria. 
Necessidade de Integração Legislativa.

1. Servidor público. Médico vinculado à 
Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. 
Alegado exercício de atividade sob condições 
de insalubridade.

2. Reconhecida a omissão legislativa 
em razão da ausência de lei complementar 
a definir as condições para o implemento da 
aposentadoria especial.

3. Mandado de injunção conhecido e 
concedido, em parte, para comunicar a mora 
legislativa à autoridade competente e deter-
minar a aplicação, no que couber, do art. 57 
da Lei nº 8.213/91.

A hipótese dos autos é a mesma dos preceden-
tes citados. O impetrante é servidor público e afirma 
que desempenha atividades que são consideradas de 

risco. Sustenta fazer jus, por conseguinte, à aposenta-
doria especial constitucionalmente assegurada, a qual 
lhe foi indeferida ao argumento de que inexiste norma 
regulamentadora de seu direito.

Nesse sentido, e na linha da jurisprudência firma-
da pela Corte, a ordem deve ser concedida, em parte, 
a fim de se determinar que a autoridade administrativa 
competente proceda à análise da situação fática do 
impetrante, no que tange à sua aposentadoria, à luz 
do art. 57 da lei nº 8.213/1991, até que sobrevenha a 
norma específiça sobre o tema.

Conforme decidido pelo Plenário desta Corte, na 
sessão de 15-4-2009, está autorizado o julgamento 
monocrático dos mandados de injunção que tratam 
precisamente desta mesma matéria.

Do exposto, com fundamento na orientação ju-
risprudencial desta Suprema Corte, reconheço a mora 
legislativa em dar concretude ao art. 40, § 4º da Cons-
tituição Federal e concedo parcialmente à ordem, para 
determinar que a autoridade administrativa competente 
proceda à análise da situação fática do impetrante, à 
luz do art. 57 da lei nº 8.213/1991.

Comunique-se.
Publique-se.
Arquive-se.
Brasília, 29 de setembro de 2009. – Mi-

nistro Joaquim Barbosa, Relator.

Of. nº 1.0515/R

Brasília, 5 de outubro de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Deputad o Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputad os

MANDADO DE INJUNÇÃO Nº 1.462 
Impetrante: Paulo Cesar Perestrelo Duarte Afradique 
Impetrados: Presidente da República, 
Congresso Nacional

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos da 

decisão cuja cópia segue anexa, com fundamento na 
orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, reco-
nheci a mora legislativa em dar concretude ao art. 40, 
§ 4º da Constituição Federal e concedi parcialmente a 
ordem, para determinar que a autoridade administrati-
va competente proceda à análise da situação fática do 
impetrante, à luz do art. 57 da Lei nº 8.213/1991.

Atenciosamente, – Ministro Joaquim Barbosa, 
Relator.
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MANDADO DE INJUNÇÃO  
Nº 1.462-1 DISTRITO FEDERAL

Relator: Min. Joaquim Barbosa 
Impetrante(s): Paulo Cesar Perestrelo Duarte Afradi-
que 
Advogado(a/s): Luiz Fernando Faria Macedo e Outro(a/s) 
Impetrado(a/s): Presidente da República
Advogado(a/s): Advogado-Geral da União
Impetrado(a/s): Congresso Nacional

Decisão

Trata-se de mandado de injunção impetrado por 
Paulo Cesar Perestrelo Duarte Afradique contra ato 
omissivo do Senhor Presidente da República, obje-
tivando a concessão de aposentadoria especial, tal 
como prevista no art. 40, § 4º da Constituição Fede-
ral, por ter exercido as suas atividades funcionais em 
condições insalubres.

Com efeito, o impetrante é servidor público fede-
ral, médico, lotado no Hospital Geral de Jacarepaguá, 
e afirma que, desde a data da sua posse, trabalha de 
forma permanente em atividade considerada insalubre, 
segundo a lei nº 8.213/1991.

Acrescenta que o artigo 40, § 4º da Constituição 
Federal estabelece o direito à aposentadoria especial 
para servidores públicos. Contudo, esse direito constitu-
cional depende de regulamentação por lei complemen-
tar específica. Tendo em vista que não houve iniciativa 
legislativa no sentido de elaboração da lei complementar 
que definirá os critérios para a concessão da aposen-
tadoria especial dos servidores públicos, afirma que 
tem seu direito inviabilizado. Sustenta, portanto, estar 
configurada a omissão inconstitucional.

Requer a concessão da ordem para que lhe seja 
assegurado o direito à aposentadoria especial, por 
ter laborado em atividade profissional considerada 
insalubre.

Nas informações, o Presidente da República afir-
ma que não há nos autos fatos comprovados que per-
mitam a esta Corte decidir pelo acolhimento do pleito. 
Assim, requer a extinção do processo, sem julgamento 
do mérito (fls. 143-151). 

Informações prestadas pela Câmara dos Deputad-
os a fls. 132-141.

O procurador-geral da República, reportando-se à 
sua manifestação no MI nº 758, rel. Min. Marco Aurélio, 
opina pela procedência parcial do pleito (fls. 153).

É o relatório.
Decido.
O presente caso trata da ausência de regula-

mentação do art. 40, § 4º da Constituição Federal, 
assim redigido:

“Art. 40. Aos servidores titulares de car-
gos efetivos da União, dos Estados, do Dis-
trito Federal e dos Municípios, incluídas suas 
autarquias e fundações, é assegurado regime 
de previdência de caráter contributivo e so-
lidário, mediante contribuição do respectivo 
ente público, dos servidores ativos e inativos 
e dos pensionistas, observados critérios que 
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e 
o disposto neste artigo.

(...)
4º É vedada a adoção de requisitos e 

critérios diferenciados para a concessão de 
aposentadoria aos abrangidos pelo regime de 
que trata este artigo, ressalvados, nos termos 
definidos em leis complementares, os casos 
de servidores:

I – portadores de deficiência;
II – que exerçam atividades de risco;
III – cujas atividades sejam exercidas sob 

condições especiais que prejudiquem a saúde 
ou a integridade física. [grifei]

Esta Corte, em diversos precedentes, reconheceu 
a mora legislativa e a necessidade de dar eficácia à nor-
ma constitucional que trata da aposentadoria especial 
dos servidores públicos (art. 40, § 4º da CF/88). Assim, 
a Corte vem determinando a aplicação integrativa da 
lei ordinária referente aos trabalhadores vinculados 
ao regime de previdência geral (lei nº 8.213/1991), 
naquilo em que for pertinente, até que seja editada a 
legislação específica sobre o tema.

Nesse sentido, é o precedente firmado no Man-
dado de Injunção nº 758, rel. min. Marco Aurélio, DJe 
25-09-2007 e no Mandado de Injunção nº 721, rel. min. 
Marco Aurélio, DJe 27-11-2007.

Na sessão do dia 15 de abril de 2009, o Supre-
mo Tribunal Federal, apreciando diversos mandados 
de injunção sobre este mesmo tema, reafirmou esta 
orientação. Confira-se, por exemplo, respectivamente, 
as ementas dos acórdãos proferidos no MI nº 795 e no 
MI nº 809, ambos rel. min. Cármen Lúcia, publicados 
no DJ 22-5-2009. 

EMENTA: Mandado de Injunção. Aposen-
tadoria Especial do Servidor Público. Artigo 40, 
§ 4º, da Constituição da República. Ausência 
de Lei Complementar a disciplinar a matéria. 
necessidade de integração legislativa.

1. Servidor público. Investigador da polícia 
civil do Estado de São Paulo. Alegado exercício 
de atividade sob condições de periculosidade 
e insalubridade. 

2. Reconhecida a omissão legislativa 
em razão da ausência de lei complementar 
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a definir as condições para o implemento da 
aposentadoria especial. 

3. Mandado de injunção conhecido e con-
cedido para comunicar a mora à autoridade 
competente e determinar a aplicação, no que 
couber, do art. 57 da Lei nº 8.213/91. 

EMENTA: Mandado de injunção. aposen-
tadoria especial do servidor público. artigo 40, 
§ 4º, da Constituição da República. ausência 
de lei complementar disciplinando a matéria. 
necessidade de integração legislativa. 

1. Servidor público. Médico vinculado à 
Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. 
Alegado exercício de atividade sob condições 
de insalubridade. 

2. Reconhecida a omissão legislativa 
em razão da ausência de lei complementar 
a definir as condições para o implemento da 
aposentadoria especial. 

3. Mandado de injunção conhecido e 
concedido, em parte, para comunicar a mora 
legislativa à autoridade competente e deter-
minar a aplicação, no que couber, do art. 57 
da Lei nº 8.213/91. 

A hipótese dos autos é a mesma dos precedentes 
citados. O impetrante é servidor público federal e afir-
ma que desempenha atividades que são consideradas 
insalubres. Sustenta fazer jus, por conseguinte, à apo-
sentadoria especial constitucionalmente assegurada, 
a qual lhe foi indeferida ao argumento de que inexiste 
norma regulamentadora de seu direito. 

Nesse sentido, e na linha da jurisprudência firmada 
pela Corte, a ordem deve ser concedida, em parte, a fim 
de se determinar que a autoridade administrativa compe-
tente proceda à análise da situação fática do impetrante, 
no que tange à sua aposentadoria, à luz do art. 57 da lei 
nº 8.213/1991, até que sobrevenha a norma específica 
sobre o tema. – Conforme decidido pelo Plenário desta 
Corte, na sessão de 15-4-2009, está autorizado o julga-
mento monocrático dos mandados de injunção que tratam 
precisamente desta mesma matéria. 

Do exposto, com fundamento na orientação ju-
risprudencial desta Suprema Corte, reconheço a mora 
legislativa em dar concretude ao art. 40, § 4º da Cons-
tituição Federal e concedo parcialmente a ordem, para 
determinar que a autoridade administrativa competente 
proceda à análise da situação fática do impetrante, à 
luz do art. 57 da lei 8.213/1991.

Comunique-se. 
Publique-se. 
Arquive-se. 
Brasília, 29 de setembro de 2009. – Mi-

nistro Joaquim Barbosa, Relator.

Of. Nº 10.367/R 

Brasília, 1º de outubro de 2009 

A Sua Excelência o Senhor 
Deputad o Michel Temer 
Presidente da Câmara dos Deputad os

MANDADO DE INJUNÇÃO Nº 1.716 
Impetrante: Edna Aparecida Pereira 
Impetrado: Congresso Nacional 

Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência que, de acordo com 

a decisão cuja cópia segue anexa, julguei parcialmen-
te procedente o pedido deste mandado de injunção, 
para, reconhecendo a falta de norma regulamentado-
ra do direito à aposentadoria especial dos servidores 
públicos, remover o obstáculo criado por essa omis-
são e, supletivamente, tornar viável o exercício, pela 
impetrante, do direito consagrado no artigo 40, § 4º, 
da Constituição do Brasil, nos termos do artigo 57 da 
Lei nº 8.213/91. 

Atenciosamente, – Ministro Eros Grau, relator.

MANDADO DE INJUNÇÃO  
Nº 1.716-6 DISTRITO FEDERAL

Relator: Min. Eros Grau
Impetrante(s): Edna Aparecida Pereira
Advogado(a/s): Patrícia Motta Calieraro e Outro (a/s)
Impetrado(a/s): Congresso Nacional

Decisão

Trata-se de Mandado de Injunção impetrado por 
Edna Aparecida Pereira, servidora pública do Estado 
de Santa Catarina.

A impetrante alega desempenhar atividades de 
Atendente da Saúde Pública, em Unidade Sanitária 
(Posto de Saúde), que, segundo ela, seria de caráter 
perigoso. Sustenta estar trabalhando em condições 
insalubres há mais de 25 [vinte e cinco] anos.

Afirma no mandado de injunção que a ausên-
cia da lei complementar referida no artigo 40, § 4º, 
da Constituição do Brasil – [é] vedada a adoção de 
requisitos e critérios diferenciados para a concessão 
de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que 
trata este artigo, ressalvados os casos de atividades 
exercidas exclusivamente sob condições especiais que 
prejudiquem a saúde ou a integridade física, definidos 
em lei complementar torna inviável o exercício de seus 
direitos à aposentadoria especial.

Em decisão de fl. 45 neguei, com respaldo na ju-
risprudência, o pedido de medida cautelar, vez que o 
mandado de injunção é incompatível com a concessão 
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de liminares. Determinei fossem solicitadas informa-
ções ao Congresso Nacional.

O Procurador-Geral da República, afirmando que 
a hipótese destes autos é idêntica à do MI nº 758, opina 
pela procedência parcial do pleito. Alega que deve ser 
reconhecido o direito, da impetrante, a ter sua situação 
analisada pela autoridade competente, à luz da Lei nº 
8.213/91, no que se refere especificamente ao pedido 
de concessão da aposentadoria especial prevista no 
artigo 40, § 4º, da Constituição do Brasil.

É o relatório. Decido.
Neste mandado de injunção a impetrante sustenta 

que a ausência da lei complementar prevista no artigo 
40, § 4º, da Constituição do Brasil torna inviável o exer-
cício de seus direitos à aposentadoria especial. 

Reproduzo inicialmente observações do Ministro 
Celso de Mello no MI nº 20:

[e]ssa Situação de inércia do aparelho de 
Estado faz emergir; em favor do beneficiário do 
comando constitucional, o direito de exigir uma 
atividade estatal devida pelo Poder Público, em 
ordem a evitar que a abstenção voluntária do 
Estado frustre, a partir desse comportamento 
omissivo, a aplicabilidade e a efetividade do 
direito que lhe foi reconhecido pelo própria 
texto de Lei Fundamental.

O Poder Legislativo, nesse contexto, está 
vinculado institucionalmente à concretização 
da atividade governamental que lhe foi imposta 
pela Constituição, ainda que o efetivo desem-
penho dessa incumbência constitucional não 
esteja sujeito a prazos pré-fixados” [f1. 129].

9. Esta Corte mais de uma vez reconheceu a 
omissão do Congresso Nacional no que respeita ao 
dever, que lhe incumbe, de dar concreção ao preceito 
constitucional. Nesse, sentido valho-me ainda de afir-
mação do Ministro Celso de Mello, como segue:

“Desse modo, a inexistência da lei com-
plementar reclamada pela Constituição reflete, 
forma veemente e concreta, a inobservância, 
pelo Poder Legislativo, dentro do contexto tem-
poral referido, do seu dever de editar, o ato le-
gislativo em questão, com evidente desapreço 
pelo comando constitucional, frustrando, dessa 
maneira, a necessidade de regulamentar o tex-
to da Lei Maior, o que demonstra a legitimidade 
do reconhecimento, por esta Suprema Corte, 
da omissão congressual apontada” [fl. 131].

10. No julgamento do MI. nº 721, Relator o Mi-
nistro Marco Aurélio, DJ de 30-11-2007, o STF exami-
nou esta questão, julgando parcialmente procedente 
o pedido para assegurar à impetrante o direito à apo-
sentadoria especial [artigo 40, § 4º, da Constituição 
do Brasil], direito a ser exercido nos termos do texto 
do artigo 571 da Lei nº 8.213 de 24 de julho de 1.991, 
que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previ-
dência Social. Proferi voto-vista quanto ao MI. nº 721, 
acompanhando o Relator.

11. O entendimento foi reafirmado na ocasião 
do julgamento do MI. Nº 758, também de relatoria do 
Ministro Marco Aurélio, DJ de 26-9-2008.

“MANDADO DE INJUNÇÃO – Natureza. 
Conforme disposto no inciso LXXX do artigo 5º 
da Constituição Federal, conceder-se-á man-
dado de injunção quando necessário ao exer-
cício dos direitos e liberdades constitucionais 
e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, 
à soberania e à cidadania. Há ação manda-
mental e não simplesmente declaratória de 
omissão. A carga de declaração não é objeto 
da impetração, mas premissa da ordem a ser 
formalizada.

MANDADO DE INJUNÇÃO – Decisão – 
Balizas. Tratando-se de processo subjetivo, a 
decisão possui eficácia considerada a relação 
jurídica nele revelada.

APOSENTADORIA – Trabalho em Condi-
ções Especiais – Prejuízo a Saúde do Servidor 
– Inexistência de Lei Complementar – Artigo 
40, § 4º, Da Constituição Federal. Inexisten-
te a disciplina específica da aposentadoria 
especial do servidor, impõe-se a adoção, via 
pronunciamento judicial, daquela própria aos 
trabalhadores em geral – artigo 57, § 1º, da 
Lei nº 8.213/91”.

12. Havendo, portanto, sem qualquer dúvida; 
mora legislativa na regulamentação do preceito vei-
culado pelo artigo 40, § 4º, a questão que se coloca é 
a seguinte: presta-se, esta Corte, quando se trate da 
apreciação de mandados de injunção, a emitir decisões 
desnutridas de eficácia?

1 – Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida 
a carência exigida nesta lei,, ao segurado que tiver trabalhado; sujei-
to a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade 
física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, 
conforme dispuser a lei. (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995)  
§ 1º A aposentadoria especial, observado o disposto no art. 33 des-
ta lei, consistirá .numa renda mensal equivalente a 100% (cem por 
cento) do salário-de  benefício. (Redação dada pela Lei nº 9.032, 
de 1995). 
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13. Esta é a questão fundamental a considerar-
mos. Já não se trata de saber se o texto normativo de 
que se cuida... Artigo 40, § 4º... é dotado de eficácia. 
Importa verificarmos é se o Supremo Tribunal Federal 
emite decisões ineficazes; decisões que se bastam em 
solicitar ao Poder Legislativo que cumpra o seu dever, 
inutilmente. Se é admissível o entendimento segundo 
o qual, nas palavras “do Ministro Néri da Silveira, “a 
Suprema Corte do País decid[e] sem que sei julgado 
tenha eficácia”. Ou, alternativamente, se o Supremo, 
Tribunal Federal deve emitir decisões que efetivamente 
surtam efeito, no sentido de suprir aquela omissão. Daí 
porque. passo a desenvolver considerações a propósito 
do instituto do mandado de injunção.

14. Toda a exposição que segue neste apartado 
do meu voto é extraída de justificativa de autoria do Pro-
fessor José Ignácio Botelho de Mesquita a anteprojeto 
de lei por ele elaborado, que foi publicado inicialmente 
no jornal O Estado de São Paulo, de 26 de agosto de 
1989, e, posteriormente, foi convertido no Projeto de 
Lei nº 4.679; de 1990, que o repetiu na integra, inclusi-
ve a sua justificativa [Diário do Congresso Nacional 
de 17-4-1990, página – 2.824 e segs.].

15. Diz o eminente Professor Titular da Faculdade 
de Direito da USP:

“1. É princípio assente em nosso direi-
to positivo que, não havendo norma legal ou 
sendo omissa a norma existente cumprirá ao 
juiz decidir o caso de acordo com a analogia, 
os costumes e os princípios gerais do direito 
(Lei de Introdução ao Cód. Civil, art. 4º; Cód. 
Proc. Civil, art. 126). Assim, o que pode tornar 
inviável o exercício de algum direito, liberdade 
ou prerrogativa constitucionalmente assegura-
dos não será, nunca a ‘falta de norma regula-
mentadora’ mas, sim, a existência de alguma 
regra ou princípio que proíba ao juiz recorrer 
à analogia, aos costumes ou aos princípios 
de direito para suprir a falta de norma regu-
lamentadora.

Havendo tal proibição, configura-se a 
hipótese de impossibilidade jurídica do pedi-
do, diante da qual o juiz é obrigado a extinguir 
o processo sem julgamento de mérito (Cód. 
Proc. Civil, art. 267, VI), o que tornará inviável 
o exercício do direito, liberdade ou prerrogativa 
assegurados pela Constituição.

O caso, pois, em que cabe o mandado 
de injunção é exatamente o oposto daquele 
em que cabe o mandado de segurança. Vale 
dizer, é o caso em que o requerente não tem 
direito de pretender a tutela jurisdicional e em 
que requerido teria o direito líquido e certo de 

resistir a essa pretensão, se acaso fosse ela 
deduzida em Juízo.

Esta constatação – prossegue Botelho de 
Mesquita – é de primordial importância para o 
conhecimento da natureza e dos fins do man-
dado de injunção, Dela deriva a determinação 
dos casos em que se pode admitir o mandado 
de injunção e também dos objetivos que, por 
meio dele, podem ser alcançados”.

O mandado de injunção destina-se, ape-
nas, à remoção de obstáculo criado pela omis-
são do poder competente para a norma regula-
mentadora. A remoção desse obstáculo se re-
aliza mediante a formação supletiva da norma 
regulamentadora faltante. É este o resultado, 
prático que se pode esperar do julgamento da 
mandado de injunção.

A intervenção supletiva, do Poder Judiciá-
rio deve subordinar-se, porém, ao princípio da 
independência e da harmonia entre os Poderes 
(CB, art. 2º). A autorização constitucional para 
a formação de normas supletivas não importa 
permissão ao Poder Judiciário para imiscuir-se 
indiscriminadamente no que é da competência 
dos demais Poderes; Trata-se apenas de dar 
remédio para omissão do poder competente. 
Para que tal omissão se configure, é preciso 
que norma regulamentadora não tenha sido 
elaborada e posta em vigor no prazo consti-
tucional ou legalmente estabelecido, quando 
houver, ou na sua falta, no prazo que o tribu-
nal competente entenda razoável. Antes de 
decorrido tal prazo não há que falar em omis-
são do poder competente, eis que a demora 
se incluirá dentro da previsão constitucional, 
e assim também a provisória impossibilidade 
do exercício dos direitos, liberdades ou prer-
rogativas garantidos pelo preceito ainda não 
regulamentado. O que é danoso para os direi-
tos, liberdades e prerrogativas constitucionais 
não é a demora, em si mesma considerada, 
mas a demora incompatível com o que se 
possa ter como previsto e programado pela 
Constituição.

(...)
O cabimento do mandado de injunção 

pressupõe; por isto, um ato de resistência ao 
cumprimento do dispositivo constitucional, que 
não tenha outro fundamento senão a falta de 
norma regulamentadora.

(...)
O conteúdo e os efeitos da decisão que 

julga o mandado de injunção, e bem assim os 
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efeitos do seu trânsito em julgado, devem ser 
estabelecidos a partir de uma clara determina-
ção do escopo do mandado de injunção exata-
mente o que falta no texto constitucional. Pelo 
que do dispositivo constitucional consta, sabe-
se quando cabe o mandado de injunção, mas 
não se sabe para o que serve; sabe-sé qual o 
problema prático que visa a resolver, mas não 
se sabe como deverá ser resolvido.

(...)
O que cabe ao órgão da jurisdição não 

é, pois constranger alguém a dar cumprimen-
to, ao preceito constitucional, mas, sim, suprir 
a falta de norma regulamentadora, criando, a 
partir daí, uma coação da mesma natureza 
daquela que estaria contida na norma regu-
lamentadora. O ilícito constitucional (o ato an-
ticonstitucional) é algo que só poderá existir 
depois de julgado procedente o mandado de 
injunção e, por isto, não constitui matéria que 
possa ser objeto de decisão no julgamento do 
próprio mandado.

Fixados estes limites desponta o proble-
ma da compreensão da hipótese da norma que 
será supletivamente formulada pelo tribunal. 
Deverá ela regular apenas o caso concreto 
submetido ao tribunal, ou abranger a totalidade 
dos casos constituídos pelos mesmos elemen-
tos objetivos, embora entre sujeitos diferentes? 
Dentre essas alternativas, é de se optar pela 
última, posto que atividade normativa é domi-
nada pelo princípio da isonomia, que exclui 
a possibilidade de se criarem tantas normas 
regulamentadoras diferentes quantos sejam 
os casos concretos” submetidos ao mesmo 
preceito constitucional. Também aqui é preciso 
ter presente que não cumpre ao tribunal remo-
ver um obstáculo que só diga respeito ao caso 
concreto, mas a todos os casos constituídos 
pelos mesmos elementos objetivos”.

16. A mora, no caso, é evidente. Trata-se, niti-
damente, de mora incompatível com o previsto pela 
Constituição do Brasil no sei artigo 40, § 4º.

17. Salvo a hipótese de – como observei ante-
riormente2, lembrando Fernando Pessoa – transfor-
marmos a Constituição em papel “pintado com tinta” e 
aplicá-la em “uma coisa em que está indistinta a dis-
tinção entre nada e coisa nenhuma”, constitui dever 
poder deste Tribunal a formação supletiva, no caso, da 
norma regulamentadora faltante.

2 – Direito, conceitos e normas jurídicas, Editora Revista dos Tribu-
nais, São Paulo, 1.988, p. 124.

18. O argumento de que a Corte estaria então 
a legislar – o que se afiguraria inconcebível, por ferir 
a independência e harmonia entre os poderes [art. 2º 
da Constituição do Brasil] e a separação dos poderes 
[art. 60, S 4º, III] – é insubsistente.

19. Pois é certo que este Tribunal exercerá, ao 
formular supletivamente a norma regulamentadora de 
que carece o artigo 40, S 4º, da Constituição, função 
normativa, porém não legislativa.

20. Explico-me.
21. A classificação mais frequentemente adota-

da das funções estatais concerne aos ofícios ou às 
autoridades que as exercem. Trata-se da classifica-
ção que se denomina orgânica ou institucional. Tais 
funções são, segundo ela, a legislativa, a executiva e 
a jurisdicional. Se, porém, pretendermos classificá-las 
segundo o critério material, teremos a função norma-
tiva – de produção das normas jurídicas [= textos nor-
mativos]; a função administrativa – de execução das 
normas jurídicas; a função jurisdicional – de aplicação 
das normas jurídicas.

22. Na menção aos Poderes Legislativo, Exe-
cutivo e Judiciário estamos a referir centros ativos de 
funções – da função legislativa, da função executiva e 
da função jurisdicional. Essa classificação de funções 
estatais decorre da aplicação de um critério subjetivo; 
estão elas assim alinhadas não em razão da conside-
ração de seus aspectos materiais.

23. Entenda-se por função estatal a expressão 
do poder estatal – tomando-se aqui a expressão “po-
der estatal” no seu aspecto material – enquanto pre-
ordenado a finalidades de interesse coletivo e objeto 
de um dever jurídico.

24. A consideração do poder estatal desde esse 
aspecto liberta-nos da tradicional classificação das 
funções estatais segundo o critério orgânico ou ins-
titucional. Nesta última, porque o poder estatal é vi-
sualizado, desde a perspectiva subjetiva, alinham-se 
a função legislativa, a executiva e a jurisdicional, às 
quais são vocacionados, respectivamente, os Poderes 
Legislativo, Executivo e Judiciário.

25. Afastado, contudo o critério tradicional de 
classificação das funções estatais, cumpre fixarmo-nos 
naquele outro, que conduz à seguinte enunciação:

I – função normativa de produção das 
normas jurídicas [textos normativos];

II – função administrativa – de execução 
das normas jurídicas;

III – função jurisdicional – de aplicação 
das normas jurídicas. 

26. A função legislativa é maior e menor do que a 
função normativa. Maior porque abrange a produção de 
atos administrativos sob a forma de leis [lei apenas em sen-
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tido formal, lei que não é norma, entendidas essas como 
preceito primário que se integra no ordenamento jurídico 
inovando-o]; menor porque a função normativa abrange 
não: apenas normas jurídicas contidas em lei, mas tam-
bém nos regimentos editados pelo Poder Judiciário e .. nos 
regulamentos expedidos pelo Poder Executivo. 

27. Daí que a função normativa compreende a 
função legislativa [enquanto produção de textos norma-
tivos], a função regimental e a função regulamentar. 

28. Quanto à regimental, não é a única atribuída, 
como dever  poder, ao Poder Judiciário, visto incumbir-
lhe também, e. por imposição da Constituição, a de 
formular supletivamente, nas hipóteses de concessão 
do mandado de injunção; a norma regulamentadora re-
clamada. Aqui o Judiciário – na dicção de José Ignácio 
Botelho de Mesquita – remove o obstáculo criado péla 
omissão do poder competente para editar a norma re-
gulamentadora faltante, essa remoção .realizando-se 
mediante a sua formulação supletiva. 

29. De resto, é ainda certo que, no caso de con-
cessão do mandado de injunção, o Poder Judiciário 
formula a própria norma aplicável ao caso, embora ela 
atue como novo texto normativo. 

30 Apenas para explicitar, lembro que texto e 
norma não se identificam3. O que em verdade se inter-
preta são os textos normativos; da interpretação dos 
textos resultam,as normas. A norma é a interpretação 
do texto normativo. A interpretação é atividade que se 
presta a, transformar textos – disposições, preceitos, 
– enunciados – em normas. 

31. O Poder Judiciário, no mandado de injunção, 
produz norma. Interpreta o direito, na sua totalidade, 
para produzir a norma de decisão aplicável á omissão. 
É inevitável, porém, no caso, seja essa norma tomada 
como texto normativo que se incorpora ao ordenamento 
jurídico, a ser interpretado/aplicado. Dá-se, aqui, algo 
semelhante ao que se há de passar com a súmula 
vinculante, que, editada, atuará como texto normativo 
a ser. Interpretado/aplicado. 

32. Ademais; não há que falar em agressão à 
“separação dos poderes”, mesmo porque é a Consti-
tuição que institui o mandado de injunção e não existe 
uma assim chamada “separação dos poderes” pro-
vinda do direito natural. Ela existe, na Constituição do 
Brasil, tal como nela definida. Nada mais. No Brasil 
vale, em matéria de independência e harmonia entre 
os poderes e de “separação do poderes”, o que está 
escrito na Constituição, não esta ou aquela doutrina 
em geral mal digerida por quem não leu Montesquieu 
no original.

3 – Vide meu Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do 
direito, 5ª edição, Malheiros Editores, 2009, pp. 84 e ss.

33. De resto, o Judiciário está vinculado pelo 
dever– poder de no mandado de injunção, formular 
supletivamente a norma regulamentadora faltante. 
Note-se bem que não se trata de simples poder, mas 
de dever-poder, idéia ,já formulada .por Jan Domat4 no 
final do século XVII, após retomada por León Duguit5 
e, entre nós, por Rui Barbosa6, mais recentemente por 
Celso Antônio Bandeira de Mello7. 

34. A este Tribunal incumbirá – permito-me re-
petir – se concedida a injunção; remover o obstáculo 
decorrente da omissão; definindo a norma adequada 
à regulação do caso concreto, norma enunciada como 
texto normativo, logo sujeito a interpretação pelo seu 
aplicador. 

35. No caso, a impetrante solicita seja julgada 
procedente a ação e, declarada a omissão do Poder 
Legislativo, determinada a supressão da lacuna legis-
lativa mediante a regulamentação do artigo 40, § 4º, 
da Constituição do Brasil, que dispõe a propósito da 
aposentadoria especial de servidores públicos. 

36. Esses parâmetros hão de ser definidos por 
esta Corte de modo abstrato e geral, para regular to-
das os casos análogos, visto que norma jurídica é o 
preceito, abstrato, genérico e inovador – tendente a 
regular o comportamento social de sujeitos associa-
dos  que se integra no ordenamento jurídico8 e não se 
dá norma para um só. 

37. No mandado de injunção o Poder Judiciário 
não define norma de decisão, mas enuncia a norma 
regulamentadora que faltava para, no caso, tornar viável 
o exercício do direito da impetrante, servidora pública, 
à aposentadoria especial. 

38. Na Sessão do dia 15 de abril passado, se-
guindo a nova orientação jurisprudencial, o Tribunal 
julgou procedente pedido: formulado no MI nº 795, Re-
latora a Ministra Carmen Lúcia, reconhecendo a mora 
legislativa. Decidiu-se no sentido de suprir a falta da 
norma regulamentadora disposta no artigo 40, § 4º, 
da Constituição do Brasil, aplicando-se à hipótese, no 
que couber, disposto no artigo 57 dá Lei nº 8.213/91, 
atendidos os requisitos legais. Foram citados, no jul-
gamento, nesse mesmo sentido, os seguintes prece-
dentes: o MI nº 670, DJE de 31-10-08, o MI nº 708, 
DJE de 31-10-08 o MI nº 712, DJE de 31-10– 08, e o 
MI nº 715, DJU de 4-3-05. 

4 – Oeuvres de J. Domat, Paris, Firmin Didot Pére et Fils, 1.829, 
p. 362 e ss. 
5 – El pragmatismo juridico, Madrid,. Francisco Beltrán, 1.924, p. 
111. 

6 – Comentários à Constituição Federal Brasileira, volume I, coligidos e 
ordenados por Homero Pires, São Paulo, Saraiva 6 Cia., 1.932, p. 153. 
7 – Verba de representação, in RT 591/43, janeiro de 1.985.

8 – Vide meu O direito posto e o direito pressuposto, 7ª edição, Ma-
lheiros Editores, São Paulo, 2.008,p.239.
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39. Na ocasião, o Tribunal, analisando questão de 
ordem, entendeu ser possível aos relatores o exame 
monocrático dos mandados de injunção cujo objeto 
seja a ausência da lei complementar referida no artigo 
40, § 4º, da Constituição do Brasil. 

Julgo parcialmente procedente o pedido 
deste mandado de injunção, para, reconhe-
cendo a falta de norma regulamentadora do 
direito à aposentadoria especial dos servidores 
públicos, remover obstáculo criado por essa 
omissão e, supletivamente, tornar viável exer-
cício, pela impetrante, do direito consagrado 
no artigo 40, 4º, da Constituição do Brasil, nos 
termos do artigo 57 da Lei nº 8.213/91. 

Publique-se. 
Brasília, 29 de setembro de 2009. – Mi-

nistro Eros Grau, Relator.

OF. nº 10.360/R

Brasília, 1º de outubro de 2009

A Sua Excelência o Senhor 
Deputad o Michel Temer 
Presidente da Câmara dos Deputad os

MANDADO DE INJUNÇÃO Nº 1.744 
Impetrante: Irineu Dornelles 
Impetrados: Presidente da República
Senado Federal 
Câmara dos Deputad os

Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência que, de acordo com 

a decisão cuja cópia segue anexa, julguei parcialmen-
te procedente o pedido deste mandado de injunção, 
para, reconhecendo a falta de norma regulamentado-
ra do direito à aposentadoria especial dos servidores 
públicos, remover o obstáculo criado por essa omis-
são e, supletivamente, tornar viável o exercício, pelo 
impetrante, do direito consagrado no art. 40, § 4º, da 
Constituição do Brasil, nos termos do artigo 57 da Lei 
nº 8.213/91.

Atenciosamente, – Ministro Eros Grau, Relator.

MANDADO DE INJUNÇÃO  
Nº 1.744-1 DISTRITO FEDERAL

Relator: Min. Eros Grau
Impetrante (s): Irineu Dornelles 
Advogado (a/s): Larissa F Maciel Longo e Outro(a/s)
Impetrado (a/s): Presidente da República
Advogado (a/s): Advogado-Geral da União
Impetrado (a/s): Senado Federal
Impetrado (a/s): Câmara dos Deputad os 

Decisão

Trata-se de Mandado de Injunção impetrado por 
Irineu Dornelles, servidor público municipal.

2. O impetrante alega estar lotado na Seção de 
Apoio Técnico de Esgoto – DVE do Departamento Mu-
nicipal de Água e Esgotos de Porto Alegre – DMAE e 
desempenhar atividade de. Auxiliar de Serviços Téc-
nicos, que, segundo ele, seria de caráter insalubre. 
Sustenta estar trabalhando em condições insalubres 
há mais de 25 [vinte e cinco] anos.

3. Afirma no mandada de injunção que a ausên-
cia da lei complementar referida no artigo. 40; § 4º, 

da Constituição do Brasil – [é] vedada a adoção de 
requisitos e critérios diferenciados para a concessão 
de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que 
trata este artigo, ressalvados – os casos de atividades 
exercidas exclusivamente sob condições especiais que 
prejudiquem a saúde ou a integridade física, definidos 
em lei complementar – torna inviável o exercício de 
seus direitos à aposentadoria especial.

4. Em decisão de fl. 23 determinei fossem solici-
tadas informações às autoridades impetradas.

5. O Procurador-Geral da República, afirmando 
que a hipótese destes autos é idêntica à do MI nº 758, 
opina pela procedência parcial do pleito. Alega que 
deve ser reconhecido o direito, do impetrante, a ter sua 
situação analisada pela autoridade competente à luz 
da Lei nº 8.213/91, no que se refere especificamente 
ao pedido de concessão da aposentadoria especial 
prevista no artigo 40, § 4º da Constituição do Brasil.

6. É o relatório. Decido.
7. Neste mandado de injunção o impetrante sus-

tenta que a ausência da lei complementar prevista no 
artigo 40, § 4º, da Constituição do Brasil, torna inviável o 
exercício de seus direitos à aposentadoria especial. 

8. Reproduzo inicialmente observações do Mi-
nistro Celso de Mello no MI nº 20:

“[e]ssa situação de inércia do aparelho de 
Estado faz emergir, em favor do beneficiário do 
comando constitucional, o direito de exigir uma 
atividade estatal devida pelo Poder Público, em 
ordem a evitar que a abstenção voluntária do 
Estado frustre, a partir desse comportamento 
omissivo, a aplicabilidade e a-efetividade. do 
direito que lhe. foi reconhecido pelo próprio 
texto dá Lei Fundamental.

O Poder Legislativo, nesse contexto, está 
vinculado institucionalmente à concretização 
da atividade governamental que lhe foi imposta 
pela Constituição, ainda que o efetivo desem-
penho dessa incumbência constitucional não 
esteja sujeito a prazos pré-fixados” – [fl. 129]
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9. Esta Corte mais de uma vez reconheceu a 
omissão do Congresso Nacional no que respeita ao 
dever, que lhe incumbe, de dar concreção ao preceito 
constitucional. Nesse sentido valho-me ainda de afir-
mação do Miniátro Celso de Mello, como segue: 

“Desse modo, a inexistência da lei com-
plementar-reclamada pela Constituição reflete, 
forma veemente e concreta, a inobservância, 
pelo Poder Legislativo, dentro do contexto tem-
poral referido, do seu dever de editar o ato le-
gislativo em questão, com evidente desapreço 
pelo comando constitucional, frustrando, dessa 
maneira, a necessidade de regulamentar o tex-
to da Lei Maior, o que demonstra a legitimidade 
do reconhecimento, por esta Suprema Corte, 
da omissão congressual apontada” [fl. 131].

10. No julgamento do MI nº 721, Relator o Ministro 
Marco Aurélio, DJ de 30-11-2007, o STF examinou esta 
questão, julgando parcialmente procedente o pedido para 
assegurar à impetrante o direito à aposentadoria espe-
cial [artigo 40, § 4º, da Constituição do Brasil], direito a 
ser exercido nos termos do texto do artigo 571 da Lei nº 
11.213 de 24 de julho de 1.991, que dispõe sobre os Pla-
nos de Benefícios da-Previdência Social. Proferi voto-vista 
quanto ao MI nº 721, acompanhando o Relator.

11. O entendimento foi reafirmado na ocasião 
do julgamento do MI. nº 758, também de relatoria do 
Ministro Marco Aurélio, DJ de 26-9-2008.

“MANDADO DE INJUNCÃO – NATURE-
ZA. Conforme disposto no inciso LXXI do arti-
go 5º da Constituição Federal, conceder-se-á 
mandado de injunção quando necessário ao 
exercício dos direitos e liberdades constitu-
cionais e das prerrogativas inerentes à nacio-
nalidade, à soberania e à cidadania. Há ação 
mandamental e não simplesmente declarató-
ria de omissão. A carga de declaração não é 
objeto da impetração, mas premissa da ordem 
a ser formalizada.

Mandado de Injunção – Decisão -Balizas. 
Tratando-se de processo subjetivo, a decisão 
possui eficácia considerada a relação jurídica 
nele revelada.

Aposentadoria – Trabalho em Condições 
Especiais – Prejuízo à Saúde do Servidor. – 
Inexistência de Lei Complementar – Artigo 40, 
§ 40, da Constituição Federal.

1 – Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida 
a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado su-
jeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integrida-
de física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos; 
conforme dispuser a lei (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1.995). 
§ 1º A aposentadoria especial, observada o disposto no art. 33 desta 
Lei, consistirá numa renda mensal equivalente a 100% (cem por cento) 
do salário- benefício (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995).

Inexistente a disciplina específica da apo-
sentadoria especial do servidor, impõe-se a 
adoção, via pronunciamento judicial, daquela 
própria aos trabalhadores em geral – artigo 
57, § 1º, da Lei nº 8.213/91”. 

12. Havendo, portanto, sem qualquer dúvida, 
mora legislativa na regulamentação do preceito vei-
culado pelo artigo 40, § 4º, a questão que se coloca é 
a seguinte: presta-se, esta Corte, quando se trate da 
apreciação de mandados de injunção, a emitir decisões 
desnutridas de eficácia?

13. Esta é a questão fundamental a considerar-
mos. Já não se trata de saber se o texto normativo de 
que se cuida. – Artigo 40, § 4º – é dotado de eficácia. 
Importa verificarmos é se o Supremo Tribunal Federal 
emite decisões ineficazes; decisões que se bastam em 
solicitar ao Poder Legislativo que cumpra o seu dever, 
inutilmente. Se é admissível o entendimento segundo 
o qual, nas palavras do Ministro Néri da Silveira, “a 
Suprema Corte do País decid[e] sem que seu julgado 
tenha eficácia”. Ou, alternativamente, se o Supremo 
Tribunal Federal deve emitir decisões que efetivamente 
surtam efeito, no sentido de suprir aquela omissão. Daí 
porque passo a desenvolver considerações a propósito 
do instituto do mandado de injunção.

14. Toda a exposição que segue neste apartado 
do meu voto é extraída de justificativa de autoria do Pro-
fessor José Ignácio Botelho de Mesquita a anteprojeto 
de lei por ele elaborado, que foi publicado inicialmente 
no jornal O Estado de São Paulo, de 26 de agosto de 
1989, e, posteriormente, foi convertido no Projeto de 
Lei nº 4.679, de 1990, que o repetiu na íntegra, inclu-
sive a sua justificativa [Diário do Congresso Nacional 
de 17-4-1940, página 2.824 e segs.].

15. Diz o eminente Professor Titular da Faculda-
de, de Direito da USP:

“1. É princípio assente em nosso direito 
positivo que, não havendo norma legal ou sen-
do omissa a norma existente, cumprirá ao juiz 
decidir o caso de acordo com a analogia, os 
costumes e os princípios gerais do direito (Lei 
de Introdução ao Cód. Civil, art. 40; Cód. Proc. 
Civil, art. 126). Assim, o que pode tornar invi-
ável o exercício de algum direito, liberdade ou 
prerrogativa constitucionalmente assegurados 
não será nunca a ‘falta de norma regulamenta-
dora’ mas, sim, a existência de alguma regra ou 
princípio que proíba ao juiz recorrer à analogia, 
aos costumes ou aos princípios de direito para 
suprir a falta de norma regulamentadora.

Havendo tal próibição, configura-se a 
hipótese de impossibilidade jurídica do pedi-
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do, diante da qual o juiz é obrigado a extinguir 
o processo sem julgamento de mérito (Cód. 
Proc. Civil, art. 267, VI), o que tornará inviável 
o exercício do direito, liberdade ou prerrogativa 
assegurados pela Constituição.

O caso, pois, em que cabe o mandado 
de injunção é exatamente o oposto daquele 
em que cabe o mandado de segurança. Vale 
dizer, é o caso em que o requerente não tem 
direito de pretender a tutela jurisdicional e em 
que requerido teria o direito liquido e certo de 
resistir a essa pretensão, se acaso fosse ela 
deduzida em Juízo.

Esta constatação – prossegue Botelho de 
Mesquita – é de primordial importância para o 
conhecimento da natureta e dos fins do man-
dado de injunção. Dela deriva a determinação 
dos casos em que se pode admitir o mandado 
de injunção e também dos objetivos que, por 
meio dele, podem ser alcançados”.

O mandado de injunção “[d]estina-se, 
apenas, à remoção da obstáculo criado pela 
omissão do poder competente para a norma 
regulamentadora. A remoção desse obstácu-
lo se realiza mediante a formação supletiva 
da norma regulamentadora faltante. É este o 
resultado prático que se pode esperar do jul-
gamento da mandado de injunção.

A intervenção supletiva do Poder Judiciá-
rio deve subordinar-se, porém, ao princípio da 
independência e da harmonia entre os Poderes 
(CB, art. 20). A autorização constitucional para 
a formação de normas supletivas não importa 
permissão ao Poder Judiciário para imiscuir-se 
indiscriminadamente no que é da competência 
dos demais Poderes. Trata-se apenas de dar 
remédio para omissão do poder competente. 
Para que tal omissão se configure, é preciso 
que norma regulamentadora não tenha sido 
elaborada e posta em vigor ‘no prazo consti-
tucional ou legalmente estabelecido, quando 
houver, ou na sua falta, no prazo que o tribu-
nal competente entenda razoável. Antes de 
decorrido tal prazo não há que falar’ em omis-
são do poder – competente, eis que a demora 
se incluirá dentro da previsão constitucional 
e, assim também a provisória impossibilidade 
do exercício dos direitos, liberdades ou prer-
rogativas garantidos pelo preceito ainda não 
regulamentado. O que é danoso para os direi-
tos, liberdades e prerrogativas constitucionais 
não é a demora, em si mesma considerada; 
mas a demora incompatível com o que se 

possa ter como previsto e programado pela 
Constituição.

(...)
O cabimento do mandado de injunção 

pressupõe, por isto, um ato de resistência ao 
cumprimento do dispositivo constitucional, que 
não tenha outro fundamento senão a falta de 
norma regulamentadora.

(...)
O conteúdo e os efeitos da decisão que 

julga co mandado de injunção, e bem assim 
os efeitos do seu trânsito em julgado, devem 
ser estabelecidos a partir de uma clara deter-
minação da escopo do mandado de injunção 
exatamente o que falta no texto constitucional.” 
Pelo que do dispositivo constitucional consta; 
sabe-se quando cabe o mandado de injunção, 
mas não se sabe para o que serve; sabe-se 
qual o problema prático que visa a resolver, 
mas não se sabe como deverá ser resolvido.

(...)
O que cabe ao órgão da jurisdição não é, 

pois, constranger alguém a dar cumprimento 
ao preceito constitucional, mas, sim, suprir a 
falta de norma regulamentadora, criando, a 
partir daí, uma coação da mesma natureza 
daquela que estaria contida na norma regu-
lamentadora. O ilícito constitucional (o ato an-
ticonstitucional), é algo que só poderá existir 
depois de julgado procedente o mandado de 
injunção e, por isto, não constitui matéria que 
possa ser objeto de decisão no julgamento do 
próprio mandado.

Fixados estes limites desponta o proble-
ma da compreensão da hipótese da norma que 
será supletivamente formulada pelo tribunal. 
Deverá ela regular apenas o caso concreto 
submetido ao tribunal, ou abranger a tótalidade 
dos casos constituídos pelos mesmos elemen-
tos objetivos, embora entre sujeitos diferentes? 
Dentre essas alternativas, é de se optar pela 
última, posto que atividade normativa é domi-
nada pelo princípio da isonomia, que exclui a 
possibilidade de se criarem tantas normas re-
gulamentadoras diferentes quantos sejam os 
casos concretos submetidos ao mesmo pre-
ceito constitucional. Também aqui, é preciso ter 
presente que não cumpre ao tribunal remover 
um obstáculo que só diga respeito ao caso 
concreto; mas a todos os casos constituídos 
pelos mesmos elementos objetivos”.
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16. A mora, no caso, é evidente. Trata-se, niti-
damente, de mora incompatível com o previsto pela 
Constituição do Brasil no seu artigo 40, § 4º. 

17. Salvo a hipótese de --– como observei ante-
riormente2, lembrando Fernando Pessoa --– transfor-
marmos a Constituição em papel “pintado com tinta” e 
aplicá-la em “uma coisa em que está indistinta a dis-
tinção entre nada e coisa nenhuma”, constitui dever-
poder deste Tribunal a formação supletiva, no caso, da 
norma regulamentadora faltante. 

18. O argumento de que a Corte estaria então a 
legislar --– o que se afiguraria inconcebível, por ferir 
a independência e harmonia entre os poderes [art. 2º 
da Constituição do Brasil] e a separação dos poderes.
[art. 60, § 4,III] --– é insubsistente. 

19. Pois é certo que este Tribunal exercerá, ao 
formular supletivamente a norma regulamentadora de 
que carece o artigo 40, § 4º, da Constituição, função 
normativa, porém não legislativa. 

20. Explico-me. 
21. A classificação mais frequentemente adotada 

das funções estatais concerne aos ofícios. ou às auto-
ridades que as exercem. Trata-se da classificação que 
se denomina orgânica ou institucional. Tais funções são, 
segundo ela, a legislativa, a executiva e a jurisdicio-
nal. Se, porém, pretendermos classificá-las segundo 
o critério material, teremos: a função normativa --– de 
produção das normas jurídicas [= textos normativos]; 
a função administrativa --–  de execução das normas 
jurídicas; a função jurisdicionaI --– de aplicação das 
normas jurídicas. 

22. Na menção aos Poderes Legislativo,Executivo 
e Judiciário estamos a referir centros ativos de fun-
ções --– da função legislativa, da função executiva e 
da função jurisdicional. Essa classificação de funções 
estatais decorre da aplicação de um critério subjetivo; 
estão elas assim alinhadas não em razão da conside-
ração de seus aspectos materiais.

23. Entenda-se por função estatal a, expressão do 
poder estatal --– tomando-se aqui a expressão “poder 
estatal” no seu aspecto material --– enquanto preor-
denado a finalidades de interesse coletivo e objeto de 
um dever jurídico. 

24. A consideração do poder estatal desde esse 
aspecto liberta-nos da tradicional classificação das 
funções estatais segundo o critério orgânico ou ins-
titucional. Nesta última, porque o poder estatal é vi-
sualizado desde a perspectiva subjetiva, alinham-se 
a função legislativa, a executiva e a jurisdicional, às 
quais são vocacionados, respectivamente, os Poderes 
Legislativo, Executivo e Judiciário. 

2 – Direito, conceitos e normas jurídicas, Editora Revista dos Tribu-
nais, São Paulo, 1.988, p. 124.

25. Afastado, contudo o critério tradicional de 
classificação das funções estatais, cumpre fixarmo-nos 
naquele outro, que conduz à seguinte enunciação: 

I – função normativa – de produção das 
normas jurídicas textos normativos]; 

II – função administrativa de execução 
das normas jurídicas; 

III – função – jurisdicional – de aplicação 
das normas jurídicas. 

26. A função legislativa é maior e menor do que 
a função normativa. Maior porque abrange a produção 
de atos administrativos sob a forma de leis [lei apenas 
em sentido formal, lei que não é norma, entendidas 
essas como preceito primário que se integra no orde-
namento jurídico inovando-o]; menor porque a função 
normativa abrange não apenas normas jurídicas con-
tidas em lei, mas também nos regimentos editados 
pelo Poder Judiciário e nos regulamentos expedidos 
pelo Poder Executivo. 

27. Dai que á função normativa compreende a 
função legislativa [enquanto produção de textos norma-
tivos], a função regimental e a função regulamentar. 

28. Quanto à regimental, não é a única atribuída, 
como dever poder, ao Poder Judiciário, visto incumbir-
lhe também, e por imposição da Constituição, a de for-
mular supletivamente, nas hipóteses de concessão do 
mandado de injunção, a norma regulamentadora recla-
mada. Aqui o Judiciário --– na dicção de José Ignácio 
Botelho de Mesquita --– remove o obstáculo criado pela 
omissão do poder competente para editar a norma re-
gulamentadora faltante, essa remoção realizando-se 
mediante a sua formulaçãõ supletiva. 

29. De resto, é ainda certo que, no caso de con-
cessão do mandado de injunção, o Poder Judiciário 
formula a própria norma aplicável ao caso, embora ela 
atue como novo texto normativo. 

30. Apenas para explicitar, lembro que. texto e 
norma não se identificam3. O que em verdade se inter-
preta são os textos normativos; da interpretação dos 
textos resultam as normas. A norma é a interpretação 
do texto normativo. A interpretação é atividade que se 
presta a transformar textos --– disposições, preceitos, 
enunciados --– em normas. 

31. 0 Poder Judiciário, no mandado de injunção, 
produz norma. Interpreta o direito, na sua totalidade, 
para produzir a norma de decisão aplicável à omissão. 
É inevitável, porém, no caso, seja essa norma tomada 
como texto normativo que se incorpora ao ordenamento 
jurídico, a ser interpretado/aplicado. Dá-se, aqui, algo 
semelhante, ao que se há de passar com a súmula 
vinculante, que, editada, atuará como texto normativo 
a ser interpretado/aplicado.

3 – Vide meu Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do 
direita, 5ª edição, Malheiros Editores, 2009, pp. 84 e ss.
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32. Ademais, não há que falar em agressão à “se-
paração dos poderes”, mesmo porque é a Constituição 
que institui o mandado de injunção e não existe uma 
assim chamada “separação dos poderes” provinda do 
direito natural. Ela existe, na Constituição do Brasil, tal 
como nela definida. Nada mais. No Brasil vale, em ma-
téria de independência, e harmonia entre os poderes 
e de “separação dos poderes”, o que está escrito na 
Constituição, não esta ou àquela doutrina em geral mal 
digerida. por quem não leu Montesquieu no original. 

33. De resto, o Judiciário está vinculado pelo de-
ver-poder de, no mandado de injunção, formular suple-
tivamente a norma regulamentadora faltante. Note-se 
bem que não se trata de simples poder, mas de dever 
poder, ideia já formulada por Jean Domat4 no final do 
século XVII, após retomada por – Leôn Duguit5 e, entre 
nós, por Rui Barbosa6, mais recentemente por Celso 
Antônio Bandeira de Mello7.

34. A este Tribunal incumbirá --– permito-me re-
petir --– se concedida a injunção, remover o obstáculo 
decorrente da omissão, definindo a norma adequada 
à regulação do caso concreto, norma enunciada como 
texto normativo, logo sujeito a interpretação pelo seu 
aplicador. 

35. No caso, o impetrante solicita seja julgada 
procedente a ação e, declarada, a omissão do Poder 
Legislativo, determinada a supressão da lacuna legis-
lativa mediante a regulamentação do artigo 40, § 4º, 
da Constituição do Brasil, que dispõe a propósito da 
aposentadoria especial de servidores públicos. 

36. Esses parâmetros hão de ser definidos por 
esta, Corte de modo abstrato e geral, para regular to-
dos os casos análogos, visto que norma jurídica é o 
preceito, abstrato, genérico e inovador -- – tendente a 
regular o comportamento social de sujeitos associados 
--–  que se integra no ordenamento jurídico8 e não se 
dá norma para um só. 

37. No mandado de injunção o Poder Judiciário 
não define norma de decisão; mas enuncia a norma 
regulamentadora que faltava para, no caso, tornar, 
viável o exercício do direito da impetrante, servidora 
pública, à aposentadoria especial. 

4 – Oeuvres de J. DOMAT, Paris, Firmin Didot Pere et Fils, 1.829, 
p. 362 e ss.
5 – El pragmatismo jurídico, Madrid, Francisco Heltrán, 1.924, p. 
111.
6 – Comentários à Constituirão Federal Brasileira, volume I, coli-
gidos e ordenados por Homero Pires, São Paulo, Saraiva a Cia., 
1.932, p. 153.
7 – “Verba de representação”, ih RT 591/43, janeiro de 1.985.
8 – Vide meu O direito Posto e o direito pressuposto;. 7ª edição, 
Malheiros Editores, São Paulo, 2008, p. 239.

38. Na Sessão do dia 15 de abril passado, se-
guindo a nova orientação jurisprudencial, o Tribunal 
julgou procedente pedido formulado no MI nº 795, Re-
latora a Ministra Cármen Lúcia, reconhecendo mora 
legislativa. Decidiu-se no sentido de suprir a falta da 
norma regulamentadora disposta no artigo 40, § 4º, 
da Constituição do Brasil, aplicando-se à hipótese, no 
que couber, disposto no artigo 57 da Lei nº 8.213/91, 
atendidos os requisitos legais. Foram citados, no jul-
gamento, nesse: mesmo sentido, os seguintes prece-
dentes: o MI nº 670, DJE de 31-10-08, o MI nº 708, 
DJE de 31-10-08; o MI nº 712, DJE de 31-10-08, e o 
MI nº 715, DJU de 4-3-05. 

39. Na ocasião, o Tribunal, analisando questão de 
ordem, entendeu ser possível aos relatores o exame 
monocrático dos mandados de injunção cujo objeto 
seja ausência da lei Complementar referida no artigo 
40, § 4º, da Constituição do Brasil.

Julgo parcialmente procedente o pedido 
deste mandado de injunção, para, reconhe-
cendo a falta de norma regulamentadora do 
direito à aposentadoria especial dos servidores 
públicos, remover o obstáculo criado por essa 
omissão e, supletivamente, tornar viável o exer-
cício, pelo impetrante, do direito consagrado no 
artigo 40, § 4º, da Constituição do Brasil, nos 
termos do artigo 57 da Lei nº 8.213/91.

Publique-se.
Brasília, 29 de setembro de 2009. – Mi-

nistro Eros Grau, Relator.

Of. nº 10.356/R

Brasília, 1 de outubro de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Deputad o Michel Temer, 
Presidente da Câmara dos Deputad os.

MANDADO DE INJUNÇÃO Nº 1.756
Impetrante: SINTRAJUSC – Sindicato dos Trabalha-
dores no Poder Judiciário Federal em Santa Catarina
Impetrados: Presidente da República
Presidente do Senado Federal
Presidente da Câmara dos Deputad os

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, de acordo com 

a decisão cuja cópia segue anexa, julguei parcialmente 
procedente o pedido deste mandado de injunção, para, 
reconhecendo a falta de norma regulamentadora do di-
reito à aposentadoria especial dos servidores públicos, 
remover o obstáculo criado por essa omissão e, suple-
tivamente, tornar viável o exercício, pelos substituídos 
neste mandado de injunção, do direito consagrado no 
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artigo 40, § 4º, da Constituição do Brasil, nos termos 
do artigo 57 da Lei nº 8.213/91.

Atenciosamente, – Ministro Eros Grau, Relator.

MANDADO DE INJUNÇÃO  
Nº 1.756-5 DISTRITO FEDERAL

Relator: Min. Eros Grau
Impetrante(S): SINTRAJUSC – Sindicato dos Trabalha-
dores no Poder Judiciário Federal em Santa Catarina
Advogado (a/s): Pedro Maurício Pita Machado e 
Outro(a/s)
Impetrado(a/s): Presidente da República 
Advogado(a/s): Advogado-Geral da União
Impetrado (a/s): Presidente do Senado Federal
Impetrado(a/s): Presidente da Câmara dos Deputad os

Decisão

Trata-se de Mandado de Injunção impetrado pelo 
Sindicato dos Trabalhadores no Poder Federal em San-
ta Catarina SINTRAJUSC.

2. O impetrante alega que os substituídos são 
públicos que exercem ou exerceram suas funções em 
insalubres, perigosos, e/ou penosos.

3. Afirma no mandado de injunção que a, au-
sência da lei Complementar referida no artigo 40, § 
4º, da Constituição do Brasil – (é) vedada a adoção 
de requisitos e critérios diferenciados para a conces-
são de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de 
que trata este artigo, ressalvados casos de atividades 
exercidas exclusivamente sob condições especiais 
que prejudiquem a saúde ou a integridade física, de-
finidos em lei complementar torna inviável o exercício 
de direito à aposentadoria especial, do qual os subs-
tituídos são titulares.

4. Em decisão de fl. 67, determinei fossem solici-
tadas informações às autoridades impetradas.

5. O Procurador-Geral da República, afirmando 
que a hipótese destes autos é idêntica à do MI nº 758, 
opina pela procedência parcial do pleito. Alega que deve 
ser reconhecido o direito, dos substituídos, a ter suas 
situações analisadas pela autoridade competente à luz 
da Lei nº 8.213/81, no que se refere especificamente 
ao pedido de concessão da aposentadoria, especial 
prevista no artigo 40, § 4º, da Constituição do Brasil.

6. É o relatório. Decido.
7. Neste mandado de injunção o impetrante sus-

tenta que a ausência da lei complementar prevista no 
artigo 40, § 4º, da Constituição do Brasil torna inviá-
vel o exercício de direito à aposentadoria especial, de 
que os substituídos neste mandado de injunção são 
titulares.

8. Reproduzo inicialmente observações dá Mi-
nistro Celso de Mello no MI nº 20.

“[e]ssa situação de inércia do aparelho 
de Estado faz emergir, em favor do benefici-
ário do comando Constitucional, o direito de 
exigir uma atividade estatal devida pelo Poder 
Público, em ordem a evitar que a abstenção 
voluntária do Estado frustre, a partir desse 
comportamento omissivo, a aplicabilidade e a 
efetividade do direito que lhe faz reconhecido 
pelo próprio texto da Lei Fundamental.

O Poder Legislativo, nesse contexto, está 
vinculado institucionalmente à concretização 
da atividade governamental que lhe foi imposta 
pela Constituição, ainda que o efetivo desem-
penho dessa incumbência constitucional não 
esteja sujeito a prazos pré-fixados” [fl. 129].

9. Esta Corte mais de uma vez reconheceu a 
omissão do Congresso Nacional no que respeita ao 
dever, que lhe incumbe, de dar concreção ao preceito 
constitucional. Nesse sentido valho-me ainda de afir-
mação do Ministro Celso de Mello, Como segue:

“Desse modo, a inexistência da lei com-
plementar reclamada pela Constituição reflete 
forma veemente e concreta, a, inobservância, 
pelo Poder Legislativo, dentro do contexto tem-
poral referido, do seu dever de editar o ato le-
gislativo em questão, com evidente desapreço 
pelo comando constitucional, frustrando, dessa 
maneira, a necessidade de regulamentar o tex-
to da Lei Maior, o que demonstra a legitimidade 
do reconhecimento, por esta Suprema Corte, 
da omissão congressual apontada” [fl. 131].

10. No julgamento do MI nº 721, Relator o Minis-
tro Marco Aurélio, DJ de 30-11-2007, o STF examinou 
esta, questão, julgando parcialmente procedente o 
pedido para assegurar à impetrante o direito à apo-
sentadoria especial [artigo 40, § 4º, da Constituição 
do Brasil, direito a ser exercido nos termos do texto 
do artigo 571 da Lei nº 8.213 de 24 de julho de 1991, 
que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previ-
dência Social. Proferi voto-vista quanto ao MI nº 721 
acompanhando o Relator.

11. O entendimento foi reafirmado na ocasião 
do julgamento do MI nº 758, também de relatoria do 
Ministro Marco Aurélio, DJ de 26-9-2008.

1 – Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a 
carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a 
condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, 
durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme 
dispuser a lei. (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995)
§ 1º A aposentadoria especial, observado o disposto no art. 33, 
desta Lei, consistirá numa renda mensal equivalente a 100% (cem 
por cento) do salário-de-benefício. (Redação dada pela Lei nº 9.032, 
de 1995).
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“MANDADO DE INJUNÇÃO NATUREZA. 
Conforme disposto no inciso LXXI do artigo 5º 
da Constituição Federal, conceder-se-á man-
dado de injunção quando necessário ao exer-
cício dos direitos e liberdades constitucionais 
e das prerrogativas inerentes, à nacionalidade, 
à soberania e à cidadania. Há ação manda-
mental e não simplesmente declaratória de 
omissão. A carga de declaração não é objeto 
da impetração, mas premissa da ordem a ser 
formalizada.

MANDADO DE INJUNÇÃO – DECISÃO 
– BALIZAS. Tratando-se de processo subjeti-
vo, a decisão possui eficácia considerada a 
relação jurídica nele revelada.

APOSENTADORIA – Trabalho em condi-
ções especiais – prejuízo à saúde do servidor 
– inexistência de lei complementar – Artigo 
40, § 4º, da Constituição Federal. Inexisten-
te a disciplina específica da aposentadoria 
especial do servidor, impõe-se a adoção, via 
pronunciamento judicial, daquela própria aos 
trabalhadores em geral – artigo 57, § 1º, da 
Lei nº 8.213/91”.

12. Havendo, portanto, sem qualquer dúvida, 
mora legislativa na regulamentação do preceito vei-
culado pelo artigo 40, § 4º, a questão que se coloca é 
a seguinte: presta-se, esta Corte, quando se trate da 
apreciação de mandados de injunção, a emitir decisões 
desnutridas de eficácia?

13. Esta é a questão fundamental a considerar-
mos. Já não se trata de saber, se o texto normativo 
de que se cuida. Artigo 40, § 4º é dotado de eficácia. 
Importa verificarmos é se o Supremo Tribunal Federal 
emite decisões ineficazes; decisões que se bastam em 
solicitar ao Poder Legislativo que cumpra o seu dever, 
inutilmente. Se é admissível o entendimento segundo 
o qual, nas palavras do Ministro NÉRI DA SILVEIRA, 
“a Suprema Corte do País decide sem que seu julgado 
tenha eficácia”. Ou, alternativamente, se o Supremo 
Tribunal Federal deve emitir decisões que efetivamente 
surtam efeito, no sentido de suprir aquela omissão. Daí 
porque passo a desenvolver considerações a propósito 
do instituto do mandado de injunção.

14. Toda a exposição que segue neste apartado 
do meu é extraída de justificativa de autoria do Pro-
fessor José Ignácio Botelho de Mesquita a anteprojeto 
de lei por ele elaborado, que foi publicado inicialmente 
no jornal O Estado de São Paulo, de 26 de agosto de 
1989, e, posteriormente, foi convertido no Projeto de Lei 
nº 4.679, de 1990, que o repetiu na íntegra, inclusive 
a sua justificativa [Diário do Congresso Nacional de 
17-4-1990, página 2824 e seguintes]

15. Diz o eminente Professor Titular da Faculdade 
de Direito da USP:

“1. É princípio assente em nosso direito 
positivo que, não havendo norma legal ou sen-
do omissa a norma existente, cumprirá ao juiz 
decidir o caso de acordo com a analogia, os 
costumes e os princípios gerais do direito (Lei 
de Introdução ao Cód. Civil, art. 4º; Cód. Proc. 
Civil, art. 126). Assim, que pode tornar inviável 
o exercício de algum direito, liberdade ou prer-
rogativa constitucionalmente assegurados não 
será nunca a falta de norma regulamentadora 
mas, sim, a existência de alguma regra ou prin-
cípio que proíba ao juiz recorrer à analogia, aos 
costumes ou aos princípios de direito para suprir 
a falta de norma regulamentadora. Havendo tal 
proibição; configura-se a hipótese de impossibi-
lidade jurídica do pedido„ diante da qual o juiz é 
obrigado a. extinguir o .processo ser julgamento 
de mérito (Cód. Proc. Civil, art. 267, VI), o que 
tornará inviável o exercício do direito, liberdade 
ou prerrogativa assegurados pela Constituição.

O caso, pois, em que cabe o mandado 
de injunção é exatamente o oposto daquele 
em que cabe o mandado de segurança. Vale 
dizer, é o caso em que, o requerente não tem 
direito de pretender a tutela jurisdicional e em 
que requerido teria, o direito, líquido e certo 
de resistir a essa pretensão, se acaso fosse 
ela deduzida em juízo.

Esta constatação – prossegue Botelho de 
Mesquita – é de primordial importância para o 
conhecimento da natureza e dos fins do man-
dado de injunção. Dela deriva a determinação 
dos casos em que se pode admitir o mandado 
de injunção e também dos objetivos que, por 
meio dele, podem ser alcançados”.

O mandado de injunção “destina-se, 
apenas, à remoção de obstáculo criado pela 
omissão do poder competente para a norma 
regulamentadora. A remoção desse obstácu-
lo se realiza mediante a formação supletiva 
da norma regulamentadora faltante. É este o 
resultado prático que se pode esperar do jul-
gamento do mandado de injunção.

A intervenção supletiva do Poder Judiciá-
rio deve subordinar-se, porém, ao princípio da 
independência e da harmonia entre os Poderes 
(CB, art. 2º). A autorização constitucional para 
a formação de normas-supletivas não importa 
permissão ao Poder Judiciário para imiscuir-se 
indiscriminadamente no que é da competência 
dos demais poderes. Trata-se apenas de dar 
remédio para omissão do poder competente. 
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Para que tal omissão se configure, é preciso que 
norma regulamentadora não tenha sido elabo-
rada e posta em vigor no prazo constitucional 
ou legalmente estabelecido, quando houver; 
ou na sua falta, no prazo que o tribunal compe-
tente entenda razoável. Antes de decorrido tal 
prazo não há que falar em omissão do poder 
competente, eis que a demora se incluirá den-
tro da previsão constitucional e assim também 
a provisória impossibilidade do exercício dos, 
direitos, liberdades ou prerrogativas garantidos 
pelo preceito ainda não regulamentado. O que 
é danoso para os direitos, liberdades e prerro-
gativas constitucionais não é a demora, em si 
mesma considerada, mas a demora incompa-
tível com o que se possa ter como previsto e 
programado pela Constituição.

[...]
O cabimento do mandado de injunção 

pressupõe, por isto, um ato de resistência ao 
cumprimento do dispositivo constitucional, que 
não tenha outro fundamento senão a falta de 
norma regulamentadora.

[...],
O conteúdo e os efeitos da decisão que 

julga mandado de injunção, e bem assim os 
efeitos do seu trânsito em julgado, devem ser 
estabelecidos a partir de uma clara determina-
ção do escopo do mandado de injunção exata-
mente o que falta no texto constitucional. Pelo 
que do dispositivo constitucional consta, sabe-
se quando cabe o mandado de injunção, mas 
não se sabe para o que serve; sabe-se, qual o 
problema prático que visa a resolver, mas não 
se sabe como deverá ser resolvido.

[...]
O que cabe ao órgão da jurisdição não 

é, pois constranger alguém a dar cumprimen-
to ao preceito constitucional, mas, sim, suprir 
a falta de norma regulamentadora, criando, a 
partir daí, uma coação da mesma natureza 
daquela que estaria contida na norma regu-
lamentadora. O ilícito constitucional (o ato an-
ticonstitucional) é algo que só poderá existir 
depois de julgado procedente o mandado de 
injunção e, por isto, não constitui matéria que 
possa ser objeto de decisão no julgamento do 
próprio mandado.

Fixados estes limites desponta o proble-
ma da compreensão da hipótese da norma que 
será supletivamente formulada pelo tribunal. 
Deverá ela regular apenas o caso concreto 
submetido ao tribunal, ou abranger a totalidade 
dos casos constituídos pelos mesmos elemen-

tos objetivos, embora entre sujeitos diferentes? 
Dentre essas alternativas, é de se optar pela 
última, posto que atividade normativa é domi-
nada pelo princípio da isonomia, que exclui a 
possibilidade de se criarem tantas normas re-
gulamentadoras diferentes quantos sejam os 
casos concretos submetidos ao mesmo pre-
ceito constitucional. Também aqui é preciso ter 
presente que não cumpre ao tribunal remover 
um obstáculo que só diga respeito ao caso 
concreto, mas a todos os casos constituídos 
pelos mesmos elementos objetivos”.

16. A mora, no caso; é evidente. Trata-se, niti-
damente de mora incompatível com o previsto pela 
Constituição do Brasil no seu artigo 40, § 4º.

17. Salvo a hipótese de – como observei ante-
riormente2, lembrando FERNANDO PESSOA – trans-
formarmos a Constituição em papel “pintado com tinta” 
e aplicá-la em “uma coisa em que está indistinta a dis-
tinção entre nada é coisa nenhuma”, constitui dever-
poder deste Tribunal a formação supletiva, no caso, da 
norma regulamentadora faltante.

18. O argumento de que a Corte estaria então 
a legislar o que se afiguraria inconcebível, por ferir a 
independência e harmonia entre os poderes [art. 2º 
da Constituição do Brasil] e a separação dos poderes. 
[art. 60, § 4º, III] – é insubsistente.

19. Pois “é certo que este Tribunal exercerá, ao 
formular supletivamente a norma regulamentadora de 
que “carece .o artigo 40, § 4º, da Constituição, função 
normativa, porém não legislativa.

20. Explico-me.
21. A classificação mais frequentemente adota-

da das funções, estatais concerne aos ‘ofícios ou às 
autoridades que as exercem. Trata-se da classifica-
ção que se denomina orgânica ou institucional. Tais 
funções são; segundo ela, a legislativa, a executiva e 
a jurisdicional. Se, porém, pretendermos classificá-las 
segundo o critério material, teremos: a. normativa – de 
produção das normas jurídicas [= textos., normativos]; 
a função administrativa – de execução das normas 
jurídicas; a função jurisdicional – de aplicação das 
normas jurídicas.

22. Na menção aos Poderes Legislativo, Executi-
vo e Judiciário estamos a referir centros ativos de fun-
ções --– da função legislativa, da função executiva e 
da função jurisdicional. Essa classificação, de funções 
estatais decorre da aplicação de um: critério, subjetivo; 
estão elas assim alinhadas não em razão “da conside-
ração de seus aspectos materiais.

2 – Direito, conceitos e normas jurídicas, Editora Revista dos Tribu-
nais, São Paulo, 1988, p. 124.
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23. Entenda-se por função estatal a expressão do po-
der estatal – tomando-se aqui a expressão “poder estatal” no 
seu aspecto material – enquanto preordenado a finalidades 
de interesse coletivo e objeto de um dever jurídico.

24. A consideração do poder estatal desde esse 
aspecto liberta-nos da tradicional classificação das 
funções estatais segundo o critério orgânico ou ins-
titucional. Nesta última, porque o Poder estatal é vi-
sualizado desde a perspectiva subjetiva, alinham-se 
a função legislativa, a executiva e a jurisdicional, às 
quais são vocacionados, respectivamente, os Poderes 
Legislativo; Executivo e Judiciário.

25. Afastado, contudo o critério tradicional, de 
classificação das funções estatais, cumpre fixarmo-nos 
naquele outro, que conduz à seguinte enunciação:

I – função normativa – de produção das 
,normas jurídicas [= textos, normativos];’

II – função administrativa – de execução 
das normas jurídicas;

III – função jurisdicional de aplicação das 
normas jurídicas.

26. A função legislativa é maior e menor do que a 
função normativa. Maior, porque abrange a produção de 
atos administrativos sob a forma de leis [lei apenas. em’ 
sentido formal, lei que não é norma, entendidas essas copio 
preceito primário que se integra no ordenamento jurídico 
inovando-o]; menor porque a função normativa abrange 
não apenas normas jurídicas contidas em lei, mas tam-
bém nos regimentos editados pelo Poder Judiciário e nos 
regulamentos expedidos pelo Poder Executivo.

27. Daí que a função normativa compreende a 
função legislativa [enquanto produção de textos norma-
tivos], a função regimental e a função regulamentar.

28. Quanto à regimental, não é a única atribuída, 
como, dever-poder, do Poder Judiciário, visto incumbir-
lhe também, e por imposição da Constituição, a de for-
mular supletivamente, nas hipóteses de concessão do 
mandado de injunção, ‘a norma regulamentadora recla-
mada. Aqui o Judiciário – na dicção de JOSÉ IGNÁCIO 
BOTELHO DE MESQUITA – remove o obstáculo criado 
pela omissão do poder competente pare editar a norma 
regulamentadora faltante, essa remoção realizando-se 
mediante a ‘sua formulação supletiva.

29. De resto, é ainda certo pile, no caso de con-
cessão do mandado de injunção, o Poder Judiciário 
formula a própria norma aplicável ao caso, embora ela 
atue como novo texto normativo.

30. Apenas para explicitar, lembro que texto é 
norma não se identificam3. O que em verdade se inter-
preta são os textos normativos; da interpretação dos 
textos resultam as normas. A norma é a interpretação 
do texto normativo. A interpretação é atividade que se 
presta a transformar textos --– disposições, preceitos, 
enunciados – em normas.

3 – Vide meu Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do 
direito, 5ª edição, Malheiros Editores, 2009, pp. 84 e ss.

31. O Poder Judiciário, no mandado de injunção, 
produz norma. Interpreta o direito, na sua totalidade, 
para produzir a norma de decisão aplicável à omissão. 
É inevitável, porém, no caso, Seja essa norma tomada 
como texto normativo que se incorpora ao ordenamento 
jurídico, a ser interpretado/aplicado. Dá-se, aqui, algo 
semelhante ao que se há de passar com a súmula 
vinculante, que, editada, atuará como texto normativo 
a ser interpretado/aplicado.

32. Ademais, não há que falar em agressão à “se-
paração dos poderes”, mesmo porque é a Constituição 
que institui o mandado de injunção e não existe uma 
assim chamada “separação dos poderes provinda do 
direito natural. Ela existe, na Constituição do Brasil tal 
como nela definida. Nada mais no Brasil vale,em ma-
tériade independência e harmonia entre os poderes 
e de “separação do poderes”, o que está escrito na 
Constituição, não esta ou aquela doutrina em geral mal 
digerida por quem não leu Montesquieu no original.

33. De resto, o Judiciário está vinculado pelo 
dever-poder de, no mandado de injunção, formular 
supletivamente a norma regulamentadora faltante. 
Note-se bem que não se trata de simples Poder, más 
de dever-poder, idéia já formulada por Jean Domat4 no 
final do século XVII, após retomada por León Duguit5 
e, entre nós, por Rui Barbosa6, mais recentemente por 
Celso Antônio Bandeira de Mello7.

34. A este Tribunal incumbirá – permito-me repetir – 
se concedida a injunção, remover o obstáculo decorrente 
da omissão, definindo a norma adequada à regulação do 
caso concreto, norma enunciada como texto normativo, 
logo sujeito a interpretação pelo seu aplicador.

35. No caso, os substituídos solicitam seja julgada 
procedente a ação e, declarada, a omissão do Poder Le-
gislativo, determinada a supressão da lacuna legislativa 
mediante a regulamentação do artigo 40, § 4º, da Consti-
tuição do Brasil, que dispõe a propósito da Aposentadoria 
especial de servidores públicos – substituídos.

36. Esses parâmetros hão de ser definidos por 
esta Corte de modo abstrato e geral, para regular to-
dos os casos análogos, visto que norma jurídica é o 
preceito, abstrato, genérico e inovador – tendente a 
regular o comportamento social de sujeitos associa-
dos – que se integra no ordenamento jurídico8 e não 
se dá norma para um só.

4 – Oeuvres de J. DOMAT, Paris, Firmin Didot Père et Fils, 1829, 
p. 362 e ss.

5 – El pragmatismo jurídico, Madrid, Francisco Beltrán, 1924, p. 
111.

6 – Comentários à Constituição Federal Brasileira, volume I, coli-
gidos e ordenados por Homero Pires, São Paulo, Saraiva & Cia., 
1932, p. 153.

7 – ”Verba de representação”, in RT 591/43, janeiro de 1985.

8 – Vide meu O direito posto e o direito pressuposto, 7ª edição, Ma-

lheiros Editores, São Paulo, 2008, p. 239.
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37. No mandado de injunção o Poder Judiciário 
não define norma de decisão, mas enuncia a norma 
regulamentadora que faltava para, no caso, tornar viável 
o exercício do direito da impetrante, servidora pública, 
à aposentadoria especial. 

38. Na Sessão do dia 15 de abril passado, seguin-
do a nova orientação jurisprudencial, o Tribunal julgou 
procedente pedido formulado no MI nº 795, Relatora 
a Ministra CÁRMEN LÚCIA, reconhecendo a mora 
legislativa. Decidiu-se no sentido de suprir a falta da 
norma regulamentadora disposta no artigo 40, § 4º, 
da Constituição do Brasil, aplicando-se à hipótese, no 
que couber, disposto no artigo 57 da Lei nº 8.213/91, 
atendidos os requisitos legais. Foram citados, no julga-
mento, nesse mesmo sentido, os seguintes preceden-
tes: o MI nº 670; DJE de 31.10.08, o MI nº 708, DJE 
de 31.10.08; o MI nº 712, DJE de 31-10-08, e o MI nº 
715, DJU de 4-3-05:

39. Na ocasião, o Tribunal, analisando questão 
de ordem, entendeu ser possível aos relatores o exa-
me monocrático dos mandado de injunção cujo objeto 
seja a ausência da lei complementar referida no artigo 
40, § 4º, da Constituição do Brasil.

Julgo parcialmente procedente o pedido deste 
mandado de injunção, para, reconhecendo a falta de 
norma regulamentadora do direito à aposentadoria 
especial dos servidores públicos, remover o obstácu-
lo. criado por essa omissão e, supletivamente, tornar 
viável o exercício, pelos substituídos neste mandado 
de injunção, do direito consagrado no artigo 40, § 4º, 
da Constituição do Brasil, nos termos do artigo 57 da 
Lei nº 8.213/91.

Publique-se.
Brasília, 29 de setembro de 2009. – Mi-

nistro Eros Grau, Relator.

Of. nº 10625/R

Brasília, 6 de outubro de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Deputad o Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputad os

MANDADO DE INJUNÇÃO Nº 1770
Impetrante: José Antônio Ribeiro 
Impetrados: Presidente da República
Senado Federal
Câmara dos Deputad os

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos da 

decisão cuja cópia segue anexa, com fundamento na 
orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, reco-
nheci a mora legislativa em dar concretude ao art. 40, 
§ 4º da Constituição Federal e concedi parcialmente a 

ordem, para determinar que a autoridade administrati-
va competente proceda à análise da situação fática do 
impetrante, à luz do art. 57 da Lei nº 8.213/1991.

Atenciosamente – Ministro Joaquim Barbosa, 
Relator.

MANDADO DE INJUNÇÃO  
Nº 1.770–1, DISTRITO FEDERAL

Relator : Min. Joaquim Barbosa
Impetrante(s): José Antônio Ribeiro
Advogado(a/s): Larissa Fialho Maciel Longo e 
outro(a/s)
Impetrado(a/s): Presidente da República 
Advogado(a/s): Advogado-Geral da União 
Impetrado(a/s): Senado Federal
Impetrado(a/s): Câmara dos Deputad os

Decisão

Trata-se de mandado de injunção impetrado por 
José Antônio Ribeiro contra ato omissivo do Senhor 
Presidente da República, objetivando a concessão de 
aposentadoria especial, tal como prevista no art. 40, 
§ 4º da Constituição Federal; por ter exercido as suas 
atividades ,funcionais, em condições perigosas.

Com efeito, o impetrante é servidor público e fir-
ma que, desde a data da sua posse, trabalha de for-
ma permanente em atividade considerada de, risco, 
segundo a Lei nº 8.213/1991.

Acrescenta que o artigo 40, § 4º da Constituição 
Federal estabelece o direito à aposentadoria especial 
para servidores públicos; Contudo, esse direito constitu-
cional depende de regulamentação por lei complemen-
tar específica. Tendo em vista que não houve iniciativa 
legislativa no sentido de elaboração da lei complementar 
que definirá os critérios para a Concessão da aposen-
tadoria especial dos servidores públicos, afirma que 
tem seu direito inviabilizado. Sustenta, portanto, estar 
configurada a omissão inconstitucional.

Requer a concessão da ordem para que lhe seja 
assegurado o direito à aposentadoria especial, Por 
ter laborado em atividade profissional considerada 
de risco.

Nas informações, o Presidente da República afir-
ma que não há nos autos fatos comprovados que per-
mitam a esta Corte decidir pelo acolhimento do pleito. 
Assim, requer à extinção do processo, sem julgamento 
do mérito (fls. 20-29).

Informações prestadas pela Câmara dos Deputad-
os fls. 31-40.

O procurador-geral da República, em ‘casos aná-
logos ao presente, reportando-se à sua manifestação 
no MI 758, rel. Min. Marco Aurélio, opina pela proce-
dência parcial, do pleito (fls. 69);
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É o relatório.
Decido.
O presente caso trata da ausência de regula-

mentação do art. 40, § 4º da Constituição Federal, 
assim redigido:

“Art. 40. Aos servidores titulares de car-
gos efetivos da União, dos Estados, do Dis-
trito Federal e dos Municípios, incluídas suas 
autarquias e fundações, é assegurado regime 
de previdência, de caráter contributivo e so-
lidário, mediante contribuição, do respectivo 
ente público, dos servidores ativos e inativos 
e dos pensionistas, observados critérios que 
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e 
o disposto neste artigo.

(...)
4º É vedada a adoção de requisitos e 

critérios diferenciados para a concessão de 
aposentadoria aos abrangidos pelo regime de 
que trata este artigo, ressalvados, nos termos 
definidos em leis complementares, os casos 
de servidores: 

I – Portadores de deficiência;
II – que exerçam atividades de risco;
III cujas atividades, sejam exercidas sob 

condições especiais que prejudiquem a saúde 
ou a integridade física.

[grifei]

Esta Corte, em diversos precedentes, reconheceu 
a mora legislativa e a necessidade de dar eficácia à nor-
ma, constitucional que trata da aposentadoria especial 
dos servidores públicos.(art. 40, § 4º da CF/88). Assim, 
a Corte vem determinando a aplicação integrativa da 
lei ordinária referente aos trabalhadores vinculados 
ao regime de previdência geral (Lei nº 8.213/1991), 
naquilo em que for pertinente, até que seja editada a 
legislação específica sobre o tema.

Nesse sentido, é o precedente firmado no Man-
dado de Injunção 758, rel. Min. Marco Aurélio, DJ de 
25-9-2007 e no Mandado de Injunção 721; rel. Min. 
Marco. Aurélio, DJ de 27-11-2007.

Na sessão do dia 15 de abril de 2009, o Supre-
mo Tribunal Federal, apreciando diversos mandados 
de injunção sobre este mesmo tema, reafirmou esta 
orientação. Confira-se, por exemplo, respectivamente, 
as ementas dos acórdãos proferidos no MI 795 e no 
MI 809, ambos rel. Min. Cármen Lúcia, publicados no 
DJ 22-5-2009:

EMENTA: Mandado de Injunção: Aposen-
tadoria Especial do servidor público. Artigo 40, 
§ 4º, da Constituição da República. Ausência 

de lei Complementar a Disciplinar a Matéria. 
Necessidade de Integração Legislativa.

1. Servidor público. Investigador da policia 
civil do Estado de São Paulo: Alegado exercício 
de atividade sob condições de periculosidade 
e insalubridade.

2. Reconhecida a omissão legislativa 
em razão da ausência de lei complementar 
a definir as condições para o implemento da 
aposentadoria especial.

3. Mandado de injunção conhecido e con-
cedido para comunicar a mora à autoridade 
competente e determinar a aplicação, no que 
couber, do art. 57 da Lei nº 8.213/91.

EMENTA: Mandado de Injunção Aposen-
tadoria Especial do servidor público. Artigo 40, 
§ 4º, da Constituição da República. ausência 
de lei Complementar disciplinando a matéria. 
Necessidade de Integração Legislativa. 

1. Servidor público. Médico vinculado à 
Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. 
Alegado exercício de atividade sob condições 
de insalubridade.

2. Reconhecida a omissão legislativa 
em razão da ausência de lei complementar 
a definir ás Condições para o implemento dá 
aposentadoria especial.

3. Mandado de injunção conhecido e 
concedido, em parte, para comunicar mora 
legislativa à autoridade competente é deter-
minar a aplicação, no que couber, do art. 57 
da Lei nº 8.213/91.

A hipótese dos autos é a mesma dos preceden-
tes citados. O impetrante é servidor público e afirma 
que desempenha atividades que são consideradas de 
risco. Sustenta fazer jus, por conseguinte, à aposenta-
doria especial constitucionalmente assegurada, a qual 
lhe foi indeferida, ao argumento de que inexiste norma 
regulamentadora de seu direito.

Nesse sentido, é na linha da jurisprudência firma-
da pela Corte, a ordem deve ser concedida, em parte, 
a fim de se determinar que a autoridade administrativa 
competente proceda à análise da situação fática do 
impetrante, no que tange à sua aposentadoria, à luz 
do art. 57 da lei nº 8.213/1991, até que sobrevenha a 
norma específica sobre o tema.

Conforme decidido pelo Plenário desta Corte, na 
sessão de 15-4-2009, está autorizada o julgamento 
monocrático dos mandados de injunção que tratam 
precisamente desta mesma matéria.

Do exposto, com fundamento na orientação ju-
risprudencial desta Suprema Corte, reconheço a mora 
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legislativa em dar concretude ao art. 40, § 4º da Cons-
tituição Federal e concedo parcialmente a ordem, para 
determinar que a autoridade administrativa competente 
proceda à análise da situação fática do impetrante, à 
luz do art. 57 da, Lei nº 8.213/1991. 

Comunique-se.
Publique-se.
Arquive-se.
Brasília, 29 de setembro de 2009. – Mi-

nistro Joaquim Barbosa, Relator.

OF. Nº 6.523/R

Brasília, 5 de outubro de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Deputad o Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputad os

MANDADO DE INJUNÇÃO Nº 1.789
Impetrantes: Antonio Paulo Maciel Gomes, Luiz Felipe 
Castro Graeff Vianna, Odivan Deusdara Rodrigues, 
Paulo Roberto Roselli da Silva 
Impetrados: Presidente da República
Presidente do Senado Federal
Presidente da Câmara dos Deputad os

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos da 

decisão cuja cópia segue anexa, com fundamento na 
orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, reco-
nheci a mora legislativa em dar concretude ao art. 40, 
§ 4º da Constituição Federal e concedi parcialmente a 
ordem, para determinar que a autoridade administrativa 
competente proceda à análise da situação fática dos 
impetrantes, à luz do art. 57 da Lei nº 8.213/1991.

Atenciosamente, Ministro Joaquim Barbosa, 
Relator.

MANDADO DE INJUNÇÃO  
Nº 1.789-1 DISTRITO FEDERAL

Relator. : Min. Joaquim Barbosa
Impetrante(s) : Antonio Paulo Maciel Gomes.
Impetrante(s) : Luiz Felipe Castro Graeff Vianna
Impetrante(s) : Odivan Deusdara Rodrigues
Impetrante(s) : Paulo Roberto Roselli da Silva
Advogado(a/s) Vera Lucia Marques Caldas
Impetrado(a/s) : Presidente da República
Advogado(a/s) Advogado-Geral da União
Impetrado(a/s) : Presidente do Senado Federal
Impetrado(a/s) : Presidente da Câmara dos Deputad os

Decisão

Trata-se de mandado de injunção impetrado por 
Antônio Paulo Maciel Gomes e outros contra ato omis-
sivo do Senhor Presidente da República, objetivando 

a concessão de aposentadoria especial, tal como 
prevista no art. 40, § 4º da Constituição Federal: por 
terem exercido as suas atividades funcionais em con-
dições insalubres.

Com efeito, os impetrantes são servidores públi-
cos federais, lotados na Universidade Federal Rural do 
Rio de Janeiro, e afirmam que, desde a data da suas 
posses, trabalham de forma permanente em ativida-
de considerada insalubre, Segundo a Lei nº 8.213, 
de 1991.

“Acrescentam que o artigo 40, § 4º da Consti-
tuição Federal estabelece o direito à aposentadoria 
especial para servidores públicos. Contudo, esse di-
reito constitucional depende de regulamentação por 
lei complementar específica. Tendo em vista que não 
houve iniciativa legislativa no sentido de elaboração 
da lei complementar que definirá os critérios para a 
concessão da aposentadoria especial dos servidores 
públicos, afirmam que têm seu direito inviabilizado. 
Sustentam, portanto, estar configurada a omissão in-
constitucional.

Requerem a concessão da ordem para que lhes 
sejam assegurado o direito à aposentadoria especial, 
por terem laborado em atividade profissional conside-
rada insalubre.

Nas informações, o Presidente da República afir-
ma que não há nos autos fatos comprovados que per-
mitam a esta Corte decidir pelo acolhimento do pleito. 
Assim, requer a extinção do processo, sem julgamento 
do mérito (fls. 39-49).

Informações prestadas pela Câmara dos Deputad-
os a fls. 51-60.

Em casos análogos ao presente, o Procurador-
Geral da República vem se reportando à sua manifes-
tação no MI 158, rel. Min. Marco Aurélio, para opinar 
pela procedência parcial do pleito.

É o relatório.
Decido.
O presente caso trata da ausência de regula-

mentação do art. 40, § 4º da Constituição Federal, 
assim redigido:

“Art. 40. Aos servidores titulares de car-
gos efetivos da União, dos Estados, do Dis-
trito Federal e dos Municípios, incluídas suas 
autarquias e fundações, é assegurado regime 
de previdência de caráter contributivo e so-
lidário, mediante contribuição do respectivo 
ente público, dos servidores ativos e inativos 
e dos pensionistas, observados critérios que 
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e 
o disposto neste artigo.

(...)
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4º É vedada a adoção de requisitos e 
critérios diferenciados para a concessão de 
aposentadoria aos abrangidos pelo regime de 
que trata este artigo, ressalvados, nos termos 
definidos em leis complementares, os casos 
de servidores:

I – portadores de deficiência;
II – que exerçam atividades de riscos;
III – cujas atividades sejam exercidas sob 

condições especiais que prejudiquem a saúde 
ou a integridade física.

(grifei)

Esta Corte, em diversos precedentes, reconheceu 
a mora legislativa e a necessidade de dar eficácia à nor-
ma constitucional que trata da aposentadoria especial 
dos servidores públicos (art. 40, § 4º da CF/88). Assim, 
a Corte vem determinando a aplicação integrativa da 
lei ordinária referente aos trabalhadores vinculados 
ao regime de previdência geral (Lei nº 8.213/1991), 
naquilo em que for pertinente, até que seja editada a 
legislação específica sobre o tema.

Nesse sentido, é o precedente firmado no Man-
dado de Injunção 758, rel. min. Marco Aurélio, DJe 
27-09-2007 e no Mandado de Injunção 721, rel. min. 
Marco – Aurélio, DJe 27-11-2007.

Na sessão do dia 15 de abril de 2009, o Supre-
mo Tribunal Federal, apreciando diversos mandados 
de injunção sobre este mesmo tema, reafirmou esta 
orientação. Confira-se, por exemplo, respectivamente, 
as ementas dos acórdãos proferidos no MI 795 e no 
MI 809, ambos rel. min. Carmem Lúcia, publicados no 
DJ 22-5-2009.

EMENTA: Mandado de Injunção. Aposen-
tadoria especial do servidor público. Artigo 40, 
§ 4º, da Constituição da República. Ausência 
de lei complementar a disciplinar a matéria. 
necessidade de integração legislativa.

1. Servidor público. Investigador da polícia 
civil do Estado de São Paulo. Alegado exercício 
de atividade sob condições de periculosidade 
e insalubridade. 

2. Reconhecida a omissão legislativa 
em razão da ausência de lei complementar 
á definir as condições para o implemento da 
aposentadoria especial.

3. Mandado de injunção conhecido e con-
cedido para comunicar a mora à autoridade 
Competente e determinar a aplicação, no que 
couber, do art. 57 da Lei nº 8.213/91.

EMENTA: Mandado de Injunção aposen-
tadoria especial do servidor público. Artigo 40, 

§ 4º, da Constituição da República. Ausência 
de lei complementar disciplinando a matéria. 
necessidade de integração legislativa.

1. Servidor público. Médico vinculado à 
Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. 
Alegado exercício de atividade sob condições 
de insalubridade.

2. Reconhecida a omissão legislativa 
em razão da ausência de lei complementar 
a definir as condições para o implemento da 
aposentadoria especial.

3. Mandado de injunção conhecido e 
concedido, em parte, para comunicar a mora 
legislativa à autoridade competente e deter-
minar a aplicação, no que couber, do art. 57 
da Lei nº 8.213/91.

A hipótese dos autos é a mesma dos preceden-
tes citados. Os impetrantes são servidores públicos 
federais e afirmam que desempenham atividades que 
são consideradas insalubres. Sustentam fazer jus, 
por conseguinte, à aposentadoria especial constitu-
cionalmente assegurada, a qual lhes foi indeferida ao 
argumento de que inexiste norma regulamentadora 
de seu direito.

Nesse sentido, e na linha da jurisprudência firma-
da pela Corte, a ordem deve ser concedida, em parte, 
a fim de se determinar que a autoridade administrativa 
competente proceda à análise da situação fática dos 
impetrantes, no que tange às suas aposentadorias; à 
luz do art. 57 da Lei nº 8.213/1991, até que sobreve-
nha a norma específica sobre o tema.

Conforme decidido pelo Plenário desta Corte, na 
sessão de 15-4-2009, está autorizado o julgamento 
monocrático dos mandados de injunção que tratam 
precisamente desta mesma matéria.

Do exposto, com fundamento na orientação ju-
risprudencial desta Suprema Corte, reconheço a mora 
legislativa em dar concretude ao art. 40, § 4º da Cons-
tituição Federal e concedo parcialmente a ordem, para 
determinar que a autoridade administrativa competente 
proceda à análise da situação fática dos impetrantes, 
à luz do art. 57 da Lei nº 8.213/1991.

Comunique-se.
Publique-se.
Arquive-se.
Brasília, 29 de setembro de 2009. – Mi-

nistro Joaquim Barbosa, Relator.
Ciente. 
Publique-se este despacho e os ofícios 

do Supremo Tribunal Federal.
Em 13-10-09. – Michel Temer, Presidente.
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Ofício GP/DL/0519/2009

Florianópolis, 18 de agosto de 2009

Excelentíssimo Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal Brasília – DF

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência cópia da Moção 

nº 0187.8/2009, aprovada na Sessão Plenária do dia 
18 do corrente mês, de autoria do Senhor Deputad o 
Dirceu Dresch, apelando pela aprovação, com urgên-
cia, do Projeto de Emenda Constitucional nº 277/2008, 
que extingue gradualmente a incidência da Desvincu-
lação de Receitas da União (DRU), sobre os recursos 
do governo federal destinados à educação.

Atenciosamente. – Deputad o Jorginho Mello, 
Presidente.

Excelentíssimo Senhor Presidente da 
Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina

MOÇÃO

O Signatário com base no artigo 195 do Regimen-
to Interno deste Poder, e considerando que:

– tramita no Congresso Nacional o Pro-
jeto de Emenda Constitucional PEC nº 277/08, 
de autoria da Senadora Ideli Salvatti, que ex-
tingue gradualmente a incidência da Desvin-
culação de Receitas da União (DRU), sobre 
os recursos do governo federal destinados à 
educação;

– o texto principal da PEC prevê que a 
DRU sobre a educação será reduzida para 
12,5% em 2009, 5% em 2010 e zero a partir 
de 2011;

– garante ainda, o direito ao ensino bá-
sico gratuito para todas as pessoas de 4 a 
17 anos;

– os representantes do Fundo das Na-
ções Unidas para a Infância (Unicef), do Con-
selho Nacional dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (Conanda), do Instituto de Estudos 
Socioeconômicos (Inesc) e da Agência de No-
tícias do Direito da Infância (Andi) reivindicam 
a redução gradual desta desvinculação;

– a matéria é uma reivindicação solici-
tada há décadas e justificável, uma vez que o 
Governo Lula promove forte aumento de re-
cursos para a educação;

– nesse Governo as universidades públi-
cas federais duplicaram suas vagas e vivem 
um momento de superação dos anos anterio-
res de abandono;

– ainda, o ensino técnico triplicou a ofer-
ta de vagas e alcançou todas as regiões bra-
sileiras;

– a participação da União no financia-
mento direto do ensino básico foi quintupli-
cada em relação ao Orçamento herdado em 
2003, segundo dados do próprio Ministério da 
Educação; e

– com a promulgação da matéria, au-
tomaticamente, já se agregará neste ano de 
2009, R$10,5 bilhões aos orçamentos dos 
estados e municípios a partir da transferência 
feita pelo Ministério da Educação,

Requer o encaminhamento de Moção ao Presi-
dente do Senado Federal, ao Presidente da Câmara 
dos Deputad os e ao Coordenador do Fórum Parla-
mentar Catarinense no Congresso Nacional, nos se-
guintes termos;

“A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DE SANTA CATARINA, ACOLHENDO PROPOSIÇÃO 
DO DEPUTADO DIRCEU DRESCH, APELA A VOSSA 
EXCELÊNCIA PARA QUE APROVE, COM URGÊN-
CIA, O PROJETO DE EMENDA CONSTITUCIONAL 
Nº 277/2008, ONDE EXTINGUE GRADUALMENTE A 
INCIDÊNCIA DA DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS DA 
UNIÃO (DRU) SOBRE OS RECURSOS DO GOVERNO 
FEDERAL DESTINADOS À EDUCAÇÃO. APLAUDE, 
AINDA, A INICIATIVA DA SENADORA IDELI SALVATTI 
QUE ATENDE UM ANTIGO DESEJO DE DIVERSAS 
ENTIDADES SOCIAIS. ATENCIOSAMENTE, – DEPU-
TADO JORGINHO MELLO – PRESIDENTE”

Sala das Sessões, – Deputad o Dirceu Dresch, 
Líder da Bancada do Partido dos Trabalhadores.

Publique-se.
Arquive-se, haja vista a aprovação da 

matéria. 
Em 13-10-09. – Michel Temer, Presidente.

RGL 3.748/09
Of. SGP nº 6.577/09

São Paulo, 24 de agosto de 2009

Ao Excelentíssimo Senhor 
Senador José Sarney 
Digníssimo Presidente do Senado Federal
Brasília – DF

Senhor Presidente
Levo ao conhecimento de Vossa Excelência ha-

ver sido aprovada por esta Assembleia Legislativa, em 
sessão de 17-8-09, a Moção nº 36, de 2009, apresen-
tada pelo Deputad o Feliciano Filho.
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A referida moção, nos termos da cópia inclusa, 
dirige apelo a Vossa Excelência no sentido de que não 
aprove o Projeto de Lei nº 4.548, de 1998, que dá nova 
redação ao caput do artigo 32 da Lei nº 9.605, de fe-
vereiro de 1998, que “dispõe sobre as sanções penais 
e administrativas derivadas de condutas e atividades 
lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências”.

À oportunidade, apresento a Vossa Excelência 
os protestos de minha alta consideração. – Deputad o 
Conte Lopes, 1º Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência

MOÇÃO Nº 36, DE 2009 (CÓPIA)

A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo 
manifestando o seu repúdio à aprovação do Projeto de 
lei nº 4.548, de 1998, que dá nova redação ao caput do 
art. 32 da Lei nº 9.605, de fevereiro de 1998, que “dispõe 
sobre as sanções penais e administrativas derivadas 
de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, 
e dá outras providências”, excluindo das sanções pe-
nais a prática de atividade com animal doméstico ou 
domesticado, apela para os Excelentíssimos Senho-
res Presidente da República, Presidente do Senado 
Federal e Presidente da Câmara dos Deputad os, bem 
como para os nobres parlamentares com assento na-
quelas Casas Legislativas, a fim de que não aprovem 
a referida propositura, porquanto fere o disposto na 
Constituição da República.

Sala das Sessões, 21 de maio de 2009. – Feli-
ciano Filho.

Encaminhe-se, por cópia, aos Senhores 
Líderes, para conhecimento. 

Publique-se. Arquive-se.
Em 13-10-09. – Michel Temer, Presidente.

Campos do Jordão, 6 de Outubro de 2.009

Ao Excelentíssimo Senhor
Mozart Vianna de Paiva
Secretário-Geral da Mesa Diretora da 
Câmara dos Deputad os 

Tem por objetivo o presente fax, ser enviado aos 
cuidados dos Excelentíssimos Senhores Deputad os da 
Mesa Diretora para leitura durante Sessão Ordinária, 
em Apoio à aprovação da PEC 471/2005. 

Sem mais para o momento, agradecemos a dis-
tinta atenção e aproveitamos do ensejo para manifestar 
nosso mais sincero protesto de estima e apreço.

Atenciosamente. – Sebastião Aparecido César 
Filho – DEM, Presidente da Câmara Municipal de 
Campos do Jordão – SP.

Câmara Municipal de Campos do Jordão – SP
Rua Inácio Caetano, 490 – Vila Abernéssia
Campos do Jordão – SP
CEP: 12.460-000 
Tel: (12) 3668-9600
Camaracj@bighost.com.br
WWW.camaracamposdojordao.sp.gov.br

MOÇÃO DE APOIO

Requeiro, nos termos regimentais, ouvido previa-
mente o colendo plenário, sejam consignados em Ata 
dos trabalhos da Sessão Ordinária em desenvolvi-
mento, Votos de Apoio dirigidos à aprovação da PEC 
nº 471/2005, Dep. João Campos – PSDB/GO – Dis-
positivos – Efetivação dos responsáveis pelas serven-
tias antes de 1994 e com 5 anos de designação, que 
altera a Constituição Federal de 1988 e estabelece a 
efetivação para os atuais responsáveis e substitutos 
pelos serviços notariais, investidos na forma da lei. 
Tenho certeza de que o brilhante trabalho que vem 
sendo exercido desde longa data por estes atuais res-
ponsáveis pelos Cartórios, distribuídos pelo país afo-
ra, sem dúvida trouxe e traz a população das regiões 
abrangidas pelos mesmos, a tranquilidade necessária 
para que desfrutem dos relevantes serviços público e 
social, portanto, agora, não podem após todos estes 
anos de dedicação e investimento em qualificação 
para bem desenvolver a função serem deixados ao 
desamparo.

Que do deliberado seja dada ciência à mesa da 
Câmara dos Deputad os.

Sala da Independência. – Sebastião Aparecido 
César Filho.

Encaminhe-se, por cópia, aos Senhores 
Líderes Partidários, para conhecimento. 

Publique-se.
Em 13-10-09. – Michel Temer, Presidente.

Ofício nº 4/2009

Jupiá, 25 de Agosto de 2009

Exmº. Sr.
José Sarney
Presidente do Senado Brasília–DF
Assunto: Matérias de interesse público

Senhor Presidente,
Atendendo determinação’ do Presidente Verea-

dor Nilso Rossoni, encaminhamos a Vossa Excelência, 
cópia de Moção 2-2009, “Apoio ao Projeto de Lei nº 
1/2001 e outros correlatos” o que segue em anexo.

Atenciosamente. – Paulo R. Scanagatta, Secre-
tário Executivo.
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Moção nº 2/2009
Assunto: Projeto de Lei nº 1/2007 e outros correlatos

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal 
de Vereadores de Jupiá, Estado de Santa Catarina.

A Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de 
Jupiá acolhendo proposição da ACANOR – Associação 
da Câmara Municipal do Noroeste da Santa Catarina, 
vem a plenário, com amparo no artigo 174, § 1º inci-
so III do Regimento Interno, submeter a apreciação 
e posterior encaminhamento aos Excelentíssimos 
Presidentes do Senado e da Câmara dos Deputad os, 
senadores e deputados federais catarinenses, Moção 
de Apoio nos seguintes Termos:

“A Câmara de Vereadores de Jupiá acolhen-
do proposição dos vereadores desta Casa Legis-
lativa apressa apoio à aprovação do Projeto de Lei 
nº 1/2007, de autoria do Senador Paulo Paim, que 
dispõe sobre reajuste único das aposentadorias, 
com equiparação de índice ao mesmo patamar do 
salário mínimo.

Os Aposentados, pensionistas e idosos vêm so-
frendo há muito tempo pela incapacidade financei-
ra para fazer frente as suas despesas cotidiana isto 
diante de um custo de vida cada vez mais sufocante 
e proventos cada vez menores. O endividamento da 
classe possui relação direta com a defasagem nos va-
lores dos benefícios, que chega a 67,27% desde 1991. 
Caso não haja uma legislação de recuperação dessas 
perdas e o acompanhamento a majoração do salário 
mínimo, em breve poderão estar recebendo somente 
um salário mínimo.

Diante disso, manifestamos apoio e apelamos aos 
parlamentares do Senado e da Câmara dos Deputad os 
que votem favoravelmente ao projeto de lei em referên-
cia, assim como os demais relacionados a questão, que 
são de igual significado e importância para os atuais 
e futuros aposentados.”

Sala das Sessões da Câmara de Vereadores, 19 
de agosto de 2009. – Vereador Nilso Rossoni, Pre-
sidente – Bolivar Turmina, 1º Secretário – Dirceu de 
Cândido, 2º Secretário.

Encaminhe-se, por cópia, aos Senhores 
Líderes, para conhecimento. 

Arquive-se.
Publique-se. 
Em 13-10-09. – Michel Temer, Presidente.

Ofício nº 1.229/2009/CFA/ASJ

Brasília/DF, 11 de setembro de 2009

Ao Excelentíssimo Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Senado Federal – Praça dos Três Poderes
70165-900 – Brasília DF

Senhor Presidente,
Ao cumprimentar-lhe pelo trabalho exemplar de-

sempenhado na direção e presidência dessa Casa, vimos 
à presença de Vossa Excelência levar, à sua valorosa 
análise, alguns reflexos do Projeto de Lei nº 5.920, de 
2009, que trata da reestruturação de diversas carreiras 
do serviço público, com gratificações específicas e planos 
de carreiras, encaminhado pelo Excelentíssimo Senhor 
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, por 
intermédio da Mensagem nº 218/2009.

O projeto, ao instituir a estrutura remuneratória para 
os cargos efetivos de “engenheiro, arquiteto, economis-
ta, estatístico e geólogo”, não inclui o cargo de adminis-
trador, que fica excluído dos benefícios da lei, tanto no 
que diz respeito à valorização do cargo quanto no que 
se refere à melhoria remuneratória decorrente.

O objetivo desta nossa manifestação é, respeito-
samente, solicitar a Vossa Excelência o apoio e diligente 
atuação para a inclusão do cargo de administrador entre 
aqueles cargos beneficiados com a estruturação remune-
ratória, via proposta de alteração no caput, assim como 
nos artigos 19 a 22 do referido projeto de lei.

Na certeza de contarmos com o prestígio e em-
penho de Vossa Excelência na defesa da inclusão do 
cargo de administrador entre os beneficiários do Proje-
to de Lei nº 5.920/2009, antecipamos nossos sinceros 
agradecimentos.

Respeitosamente, – Adm. Roberto Carvalho 
Cardoso, Presidente, CRA/SP nº 97.

Encaminhe-se, por cópia, à Comissão 
de Trabalho, de Administração e Serviço Pú-
blico. 

Publique-se. 
Em 13-10-09. – Michel Temer, Presidente.

OF/GAB/I/Nº 1043

Brasília, 7 de outubro de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Deputad o Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputad os

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputad o 

Sebastião Bala Rocha – PDT passa a integrar, na qua-
lidade de Titular, a Comissão de Relações Exteriores 
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e de Defesa Nacional, substituição ao Deputad o Da-
mião Felicinao – PDT.

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

Defiro. Publique-se. 
Em 13-10-09. – Michel Temer, Presidente.

OF/GAB/I/Nº 1.048

Brasília, 7 de outubro de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Deputad o Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputad os

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputad o 

Severiano Alves passa a integrar, na qualidade de Ti-
tular, a Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional, em substituição ao Deputad o Takayama, que 
passa à qualidade de Suplente desta Comissão, em 
substituição ao Deputad o Pastor Pedro Ribeiro.

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

Defiro. Publique-se. 
Em 13-10-09. – Michel Temer, Presidente.

OF/GAB/I/Nº 1.068

Brasília, 13 de outubro de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Deputad o Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputad os

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputad o 

Sebastião Bala Rocha – PDT deixa de participar, na 
qualidade de Titular, da Comissão de Amazônia, Inte-
gração Nacional e Desenvolvimento Regional.

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

Defiro. Publique-se. 
Em 13-10-09. – Michel Temer, Presidente. 

OF.B/271/09

Brasília, 7 de outubro de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Deputad o Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputad os
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputad o Damião 

Feliciano (PDT/PB) para a vaga de Titular da Comissão 

de Relações Exteriores, em substituição ao Deputad o 
Severiano Alves (PDT/BA).

Respeitosamente, – Deputad o Marcio França, 
Líder do Bloco PSB, PCdoB, PMN e PRB.

Defiro. Publique-se. 
Em 13-10-09. – Michel Temer, Presidente.

Of. Nº 609

Brasília, 13 de outubro de 2009

Senhor Presidente,
Indico o Deputad o José Otávio Germano (PP/

RS) como Titular na Comissão Especial destinada a 
proferir parecer ao Projeto de Lei nº 2.412, de 2007, 
do Sr. Regis de Oliveira, que “dispõe sobre a execução 
administrativa da Dívida Ativa da União, dos Estados, 
do Distrito Federal, dos Municípios, de suas respectivas 
autarquias e fundações públicas, e dá outras providên-
cias” (define critérios para o processamento adminis-
trativo das execuções fiscais. Altera a Lei nº 8.397, de 
1992 e revoga a Lei nº 6.830, de 1980).

Atenciosamente, – Deputad o Márcio Negromon-
te, Líder do PP.

Publique-se. 
Em 13-10-09. – Michel Temer, Presidente.

Of. Nº 612

Brasília, 13 de outubro de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Deputad o Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputad os
Nesta

Senhor Presidente,
Indico o Deputad o Beto Mansur (PP/SP) como 

Suplente na Comissão Especial destinada a proferir 
parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 517-A 
de 2006, do Sr. Marcondes Gadelha, que “concede 
imunidade tributária à produção e comercialização de 
programas de computador”.

Atenciosamente. – Deputad o Márcio Negromon-
te, Líder do PP.

Publique-se. 
Em 13-10-09. – Michel Temer, Presidente.

OF Nº 215/2009

Brasília, 12 de outubro de 2009

À Sua Excelência o Senhor 
Michel Temer Presidente da Câmara dos Deputad os
Assunto: Ausência do Líder no período de 13 a 15 de 
outubro de 2009

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que estarei ausente 

dos trabalhos legislativos na Câmara dos Deputad os no 
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período de 13 a 15 de outubro de 2009, por razões de com-
promissos partidários no Estado do Mato Grosso do Sul.

Dessa forma, designo o 1º Vice-Líder do PDT, o 
Deputad o Brizola Neto, para assumir a Liderança do Parti-
do Democrático Trabalhista – PDT, no referido período.

Atenciosamente. – Deputad o Dagoberto, Líder 
do PDT.

Publique-se. 
Em 13-10-09. – Michel Temer, Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA  
E DE CIDADANIA

OF. nº 509– PP/2009 – CCJC 

Brasília, em 06 outubro de 2009.

A Sua Excelência o Senhor
Deputad o Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputad os
Assunto: encaminhamento de proposição

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

dências regimentais cabíveis, os Projetos de Decreto 
Legislativo apreciados por este Órgão Técnico, nes-
ta data, a seguir relacionados: 1.172/08, 1.187/08, 
1.207/08, 1.254/08, 1.318/08, 1.321/08, 1.633/09, 
1.637/09, 1.646/09, 1.747/09, 1.755/09, 1.756/09, e 
1.766/09. 

Atenciosamente, – Deputad o Tadeu Filippelli, 
Presidente.

Publique-se
Em 13-10-09. – Michel Temer, Presidente.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Of. Pres. nº 299/09-CEC

Brasília, 16 de setembro de 2009.

A Sua Excelência o Senhor
Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputad os
Edifício Principal
Assunto: Comunica apreciação de Proposição.

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, para as providências 

regimentais cabíveis, que o Projeto de Lei nº 1.042-A, de 
2007, foi apreciado, nesta data, por esta Comissão.

Atenciosamente, – Deputad a Maria Do Rosário, 
Presidente.

Publique-se
Em 13-10-09. – Michel Temer, Presidente.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Of. Pres. nº 781/09-CFT

Brasília, 7 de outubro de 2009.

A Sua Excelência o Senhor
Deputad o MICHEL TEMER
Presidente da Câmara dos Deputad os
Assunto: Ofício de Publicação

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

cias regimentais cabíveis, o Projeto de Lei nº 2.938-
A/08, apreciado, nesta data, por este Órgão Técnico.

Atenciosamente, – Deputad o Vignatti, Presi-
dente.

Publique-se
Em 13-10-09. – Michel Temer, Presidente.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Of. Pres. nº 782/09-CFT

 
Brasília, 7 de outubro de 2009.

A Sua Excelência o Senhor
Deputad o Michel Temer,
Presidente.da Câmara dos Deputad os
Assunto: Ofício de Publicação

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

cias regimentais cabíveis, o Projeto de Lei nº 5.969-
A/05, apreciado, nesta data, por este Órgão Técnico.

Atenciosamente, – Deputad o Vignatti, Presi-
dente.

Publique-se
Em 13-10-09. – Michel Temer, Presidente.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Of. Pres. nº 783/09-CFT

 
Brasília, 7 de outubro de 2009.

A Sua Excelência o Senhor
Deputad o Michel Temer,
Presidente da Câmara dos Deputad os
Assunto: Ofício de Publicação

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

cias regimentais cabíveis, o Projeto de Lei nº 7.582-
A/06, apreciado, nesta data, por este Órgão Técnico.

Atenciosamente, – Deputad o VIGNATTI, Presi-
dente.

Publique-se
Em 13-10-09. – Michel Temer, Presidente.
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COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Of. Pres. nº 784/09-CFT

Brasília, 7 de outubro de 2009.

A Sua Excelência o Senhor
Deputad o Michel Temer,
Presidente da Câmara dos Deputad os
Assunto: Ofício de Publicação

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

cias regimentais cabíveis, o Projeto de Lei nº 25-A/07, 
apreciado, nesta data, por este Órgão Técnico.

Atenciosamente, – Deputad o Vignatti, Presi-
dente.

Publique-se
Em 13-10-09. – Michel Temer, Presidente.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Of. Pres. nº 785/09-CFT

Brasília, 7 de outubro de 2009.

A Sua Excelência o Senhor
Deputad o Michel Temer,
Presidente da Câmara dos Deputad os
Assunto: Ofício de Publicação

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

cias regimentais cabíveis, o Projeto de Lei nº 68-A/07, 
apreciado, nesta data, por este Órgão Técnico.

Atenciosamente, – Deputad o Vignatti, Presi-
dente.

Publique-se
Em 13-10-09. – Michel Temer, Presidente.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Of. Pres. nº 788/09-CFT

Brasília, 7 de outubro de 2009.

A Sua Excelência o Senhor
Deputad o Michel Temer,
Presidente da Câmara dos Deputad os
Assunto: Ofício de Publicação

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

cias regimentais cabíveis, o Projeto de Lei nº 3.224-
A/08, apreciado, nesta data, por este Órgão Técnico.

Atenciosamente, – Deputad o Vignatti, Presi-
dente.

Publique-se
Em 13-10-09. – Michel Temer, Presidente.

COMISSÃO DE TRABALHO,  
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

Of. P-299/09-CTASP 

Brasília, 7 de outubro de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Deputad o Michel Temer,
Presidente da Câmara dos Deputad os
Assunto: Apreciação conclusiva de projeto de lei

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

Regimento Interno, comunico a V. Exª que a Comissão 
de Trabalho, de Administração e Serviço Público, em 
reunião ordinária realizada hoje, aprovou o Projeto de 
Lei nº 5.325/09 – do Sr. Geraldo Resende – que “dis-
põe sobre a proibição de titular de cargo eletivo rece-
ber benefícios pecuniários provenientes de programas 
assistenciais”.

Atenciosamente, – Deputad o Sabino Castelo 
Branco, Presidente.

Publique-se
Em 13-10-09. – Michel Temer, Presidente.

COMISSÃO VIAÇÃO E TRANSPORTES

Of. P-582/09/CVT

Brasília, 7 de outubro de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Deputad o Michel Temer,
Presidente da Câmara dos Deputad os
Assunto: Apreciação conclusiva de projeto de lei

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

Regimento Interno, comunico a V. Exª que a Comissão 
de Viação e Transportes, em reunião ordinária realiza-
da hoje, aprovou o Projeto de Lei nº 3.242/08 – do Sr. 
Walter Brito Neto – que “altera a Lei nº 6.575, de 30 
de setembro de 1978, que Dispõe sobre o depósito e 
venda de veículos removidos, apreendidos e retidos, 
em todo território nacional”. 

Atenciosamente, – Deputad o Jaime Martins, 
Presidente. 

Publique-se
Em 13-10-09. – Michel Temer, Presidente.

Of. P-583/09/CVT

Brasília, 7 de outubro de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Deputad o Michel Temer,
Presidente da Câmara dos Deputad os
Assunto: Apreciação conclusiva de projeto de lei

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

Regimento Interno, comunico a V. Exª que a Comissão 
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de Viação e Transportes, em reunião ordinária reali-
zada hoje, rejeitou o Projeto de Lei nº 4.085/08 – da 
Sra. Maria Lúcia Cardoso – que “altera a Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
Trânsito Brasileiro, para obrigar o uso de vidros refle-
tivos em veículos de transporte coletivo”. 

Atenciosamente, – Deputad o Jaime Martins, 
Presidente. 

Publique-se
Em 13-10-09. – Michel Temer, Presidente.

COMISSÃO VIAÇÃO E TRANSPORTES

Of. P-585/09/CVT

Brasília, 7 de outubro de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Deputad o Michel Temer,
Presidente da Câmara dos Deputad os
Assunto: Apreciação conclusiva de projeto de lei

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

Regimento Interno, comunico a V. Exª que a Comissão 
de Viação e Transportes, em reunião ordinária realiza-
da hoje, aprovou o Projeto de Lei nº 5.380/09 – do Sr. 
José Airton Cirilo – que “inclui na Relação Descritiva 
das Rodovias do Sistema Rodoviário Federal, anexo 
da Lei nº 5.917, de de 10 de setembro de 1973, que 
dispõe sobre o Plano Nacional de Viação, o trecho 
rodoviário com pontos de passagem pela BR-222, 
Km 77,9 – São Luis do Curu – Pentecoste – General 
Sampaio – Paramoti – até a BR –20 no Km 337,8 no 
Estado do Ceará”. 

Atenciosamente, – Deputad o Jaime Martins, 
Presidente.

Publique-se
Em 13-10-09. – Michel Temer, Presidente.

COMISSÃO VIAÇÃO E TRANSPORTES

Of. P-586/09/CVT

Brasília, 7 de outubro de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Deputad o Michel Temer,
Presidente da Câmara dos Deputad os
Assunto: Apreciação conclusiva de projeto de lei

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

Regimento Interno, comunico a V. Exª que a Comissão 
de Viação e Transportes, em reunião ordinária reali-

zada hoje, aprovou o Projeto de Lei nº 5.483/09 – do 
Sr. Aelton Freitas – que “denomina Trevo Rodoviário 
Orlando Nunes de Paula o trevo que cruza a BR-364 
com a BR-497, próxima à Cidade de Campina Verde, 
Estado de Minas Gerais”. 

Atenciosamente, – Deputad o Jaime Martins, 
Presidente.

Publique-se
Em 13-10-09. – Michel Temer, Presidente.

OFÍCIO IGDJCV Nº 44/2009 

Brasília, 13 de outubro de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Deputad o Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputad os

Senhor Presidente,
Cumprimentando-o, tem esta a finalidade de 

comunicar a Vossa Excelência a minha filiação/des-
filiação partidária, conforme documentos solicitados 
em anexo.

Antecipadamente grato pelo apoio que puder em-
prestar a este pleito, envio-lhe um cordial abraço.

Atenciosamente, – José Carlos Vieira,  
Deputad o Federal.

Joinville, 28 de setembro de 2009

Exmo(a).Dr.(a)
Davidson Jahn Mello 
Juiz Eleitoral da 96ª Zona Eleitoral 
Joinville/SC 

José Carlos Vieira, portador do Título de Eleitor 
nº 009005600990, Zona 96, Seção 42, filiado ao De-
mocratas (SC), vem, mui respeitosamente, comuni-
car a Vossa Excelência, seu desligamento do Partido, 
conforme determina a Lei nº 9.096/95, artigo 22 – pa-
rágrafo único.

Atenciosamente – José Carlos Vieira,  
Deputad o Federal.

Joinville, 28 de setembro de 2009

Ao Senhor
Afonso João Ramos
Presidente do Diretório Municipal de Joinville (DEM)

Prezado Presidente,
Venho comunicar à V. Sa, meu desligamento do 

Partido, conforme determina a Lei nº 9.096/95, artigo 
22 – parágrafo único. Estou-me desfiliando após um 
longo processo de reflexão e várias tentativas de aler-
ta ao partido, como é de seu conhecimento, dentro de 
uma situação que não começou agora.
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Não é, portanto, fruto de qualquer precipitação. 
Desde há muito venho manifestando à V. Sa e à direção 
do Diretório Regional e Nacional minha inconformidade 
com a grave discriminação pessoal que venho sofrendo 
em Santa Catarina e em Joinville, meu domicílio eleito-
ral, tendo sido objeto de reunião do diretório local, que 
V. Sa prontamente convocou a meu pedido.

Tive a honra de ser o deputado desta agremiação 
mais votado do Estado, e de ter sido extremamente 
fiel nestes 15 anos que defendi esta bandeira. Cumpri 
missões difíceis, como as de concorrer à Prefeitura de 
Joinville mesmo com remotas chances, mas para aten-
der ao chamado do Partido que queria ver sua bandei-
ra levantada na maior Cidade de Santa Catarina. Já 
fui vítima de outras manobras quando tive que deixar 
de concorrer à reeleição, pois ofereceram a candida-
tura para outro companheiro da minha região. Atendi 
quando me pediram para não sair do Democratas, há 
algum tempo, “para oportunizar a harmonização”, quan-
do já havia motivo, como aconteceu com outro nosso 
colega parlamentar que obteve a justa causa naquela 
ocasião. Este tensionamento em que me encontro há 
algum tempo é que passou a exigir de mim definições. 
Chegou a um limite.

Hoje, venho lhe comunicar que deixo o Democratas, 
em uma decisão que não é fácil, exigindo de mim cora-
gem para sair do partido que ajudei a construir e pelo qual 

tenho muito respeito. Estou certo de que o faço porque 
acredito não termos condições de continuar defendendo 
os interesses de nossa comunidade, no ambiente que foi 
criado, não por mim, mas por outros.

Penso que nossa região necessita manter e am-
pliar sua representatividade política e quero contribuir, 
mais uma vez, colocando meu nome nas próximas 
eleições, com reais possibilidades de êxito, o que se 
mostra inviável pelos fatos que relatei naquela reunião 
do Diretório e que não tiveram contestação e tampouco 
se apresentou solução alguma para que eu pudesse 
permanecer no Democratas.

Ao contrário, a manifestação de algumas lide-
ranças foi de aceitação das manobras e imposições 
oriundas da capital do Estado que quer, mais uma vez, 
colocar obstáculos para que Joinville possa contar com 
mais um representante eleito.

Finalmente, quero agradecer a forma amiga com 
que me ouviu e procurou encaminhar meus reclamos, 
estendendo a mesma gratidão a todos os companheiros 
e dirigentes com quem lutei lado a lado, tendo certeza que 
tive um relacionamento que marcou pelo respeito e diálogo 
nesse longo período em que estivemos juntos.

Atenciosamente, – José Carlos Vieira, Deputad o 
Federal. – Título de Eleitor: 009005600990; Zona: 96 
Seção: 42.
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Defiro. 
Ao Senhor Diretor-Geral.
Publique-se. 
Em 13-10-09. – Michel Temer, Presidente.

ABAC/DIR/047/2009
PLV 13/09 – MEDIDA PROVISÓRIA Nº 462, DE 2009

São Paulo, 1º de setembro de 2009

Ao Excelentíssimo Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal

Senhor Presidente,
A ABAC Associação Brasileira de Administrado-

ras de Consórcios, em nome da classe consorcial, vem 
solicitar apoio de V. Exa à aprovação da proposição indi-
cada em epígrafe, que, dentre outras matérias, dispõe 
em seu artigo 11 sobre a faculdade de o consorciado 
pagar parcelas com recursos de sua conta vinculada 
ao FGTS, ou quitar débito decorrente da compra de 
sua casa por meio do Sistema de Consórcios, medi-
da que recebeu o irrestrito apoio da área técnica do 
Conselho Curador do FGTS.

Atualmente os recursos vinculados ao FGTS já 
podem ser utilizados pelos consorciados na oferta de 
lance, bem como na complementação do valor do crédi-
to, caso haja interesse na aquisição de imóvel de valor 
superior ao do crédito contratado. Com a aprovação do 
dispositivo acima citado, os participantes do Sistema de 
Consócios poderão pagar suas prestações vincendas 
ou quitar saldo devedor existente, assim como já per-

mitido aos adquirentes de imóveis pelo SFH Sistema 
Financeiro da Habitação.

O Sistema de Consórcios é extremamente re-
levante para a economia do País por ser estimulador 
da atividade econômica e instrumento de progresso 
social a milhares de brasileiros, especialmente por se 
traduzir em importante meio de acesso ao mercado de 
consumo, estimulando a produção de bens e serviços 
e gerando milhares de empregos diretos e indiretos 
em toda a cadeia produtiva.

Destacamos, portanto, que a aprovação do PLV 
em tela vai ao encontro dos anseios de todo o Siste-
ma de Consórcios – que reúne 3,7 milhões de parti-
cipantes ativos e 513 mil consorciados no segmento 
de imóveis – e dará efetividade a essa modalidade de 
autofinanciamento de grande alcance social, a exemplo 
de outras tantas medidas governamentais que visam 
atenuar o déficit habitacional do País.

Na certeza do apoio e empenho para que essa 
Casa aprove o PLV nº 13/09, na forma do substitutivo 
da Câmara dos Deputad os, aproveitamos do ensejo 
para expressar a Vossa Excelência os nossos protes-
tos da mais alta e distinta consideração.

Atenciosamente, – Idevaldo Rubens Mamprim, 
Presidente do Conselho Nacional, – Paulo Roberto 
Rossi, Presidente Executivo.

Arquive-se, haja vista a aprovação da 
matéria. 

Publique-se. 
Em 13-10-09.– Michel Temer, Presidente.
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Relatório de viagem do Deputad o Antonio Carlos Men-
des Thame (PSDB/SP) à Cidade de Ottawa, Canadá, 
para participar da VI Assembléia Plenária do Fórum 
Interparlamentar das Américas (FIPA) e à Cidade de 
Washington, D.C., EUA, para participar de Workshop 
sobre etanol de cana-de-açúcar, nas dependências 
da George Washington University.
Período: 11 a 18 de setembro de 2009
Localidades: Ottawa, Canadá, e Washington, D.C.

A VI Assembléia Plenária do FIPA, foi instala-
da no dia 12 de setembro p.p., com a presença dos 
membros do Comitê Executivo, tendo por pauta prin-
cipal a definição de procedimentos para eleger novos 
membros do Comitê Executivo, o funcionamento dos 
Grupos de Trabalho temáticos, especificamente:

Grupo 1 – “Crise Econômica e Financeira”;
Grupo 2 – “Segurança Alimentar”; e
Grupo 3 – “Migrações Internacionais e Direitos 

Humanos”, e redação das minutas de Resolução a 
serem submetidas à discussão e aprovação do Ple-
nário da Assembléia.

A Assembléia Plenária do FIPA teve lugar em 
13 de setembro, no Parlamento Canadense, con-
tando com a presença de 22 países e mais de 100 
delegados do Poder Legislativo dos países repre-
sentados.

O foco das discussões foi “Crise Econômica 
e Financeira”. “Segurança Alimentar”; e “Migrações 
Internacionais e Direitos Humanos”.

Paralelamente, funcionou junto a VI Assem-
bléia Plenária o Grupo de Mulheres Parlamentares 
das Américas.

Logo após a cerimônia de abertura, onde o 
Deputad o Luiz Carlos Hauly fez o discurso de aber-
tura, passou-se à eleição do Deputad o canadense 
James Bezan para presidir a Plenária e conduzir os 
trabalhos.

Após a leitura e aprovação do relatório anual da 
presidente do FIPA, houve o discurso do Secretário-
Geral da Organização dos Estados Americanos, Sr. 
Jose Miguel Insuiza e a formação e instalação dos 
grupos de trabalho – Comércio e Integração (Gru-
po 1), Redução da pobreza (Grupo 2 ) e Tráfico de 
Drogas (Grupo 3), que iniciaram a sua discussão e 
debates no período da tarde.

No dia 13 e 14, todos os grupos conduziram 
seus trabalhos de debate.

No Grupo 1, coube ao Deputad o Luiz Carlos 
Hauly a presidência das sessões do Grupo de Tra-
balho. O objetivo do Grupo de Trabalho foi:

• Estudar o impacto da crise econômica 
mundial nas Américas e suas implicações 
para o desenvolvimento, redução da pobreza 
e cooperação econômica regional; e

• Identificar que países das Américas 
podem trabalhar juntos para vencer os de-
safios apresentados pelas atuais condições 
econômicas.

O Grupo 2 foi dirigido pela Sra Joan Purcell, 
presidente do Senado de Granada. O objetivo do 
grupo de trabalho foi o de analisar a situação regio-
nal relativa à segurança alimentar e seus fatores de 
contribuição.

Neste mesmo grupo de trabalho houve apre-
sentação do Sr. Juan Carlos Garcia Cebolla, Coorde-
nador do Projeto “Iniciativa América Latina e Caribe 
sem fome”, Organização das Nações Unidas para 
a Agricultura e a Alimentação, Escritório Regional 
para América Latina e o Caribe, em Santiago, Chile, 
tendo por foco iniciativas tomadas em 2005 pelos 
presidentes da Guatemala e Brasil para erradicação 
da fome, até 2025, empostando a questão da Segu-
rança Alimentar.

O Grupo de trabalho 3 teve o Senador Ricardo 
Garcia Cervantes, Senado da República do México, 
presidindo as sessões do grupo de trabalho, e os 
temas ali tratados foram:

• migrações na região das Américas no 
intuito de analisar e propor medidas desti-
nadas a garantir a atenção adequada dos 
migrantes de forma legal, ordenada, segura 
e respeitosa dos direitos humanos.

• recomendações sobre o papel dos 
parlamentares no estabelecimento de um 
marco jurídico eficaz, seguro, a respeito de 
direitos humanos, adaptado a um cenário de 
mudança e globalização sobre a luta contra 
o narcotráfico.

Por seu turno, o Grupo de Mulheres Parla-
mentares das Américas contou com a conferencis-
ta convidada, sra Lynn Holowesko, presidenta do 
Senado da Commonwealth das Bahamas. A Sena-
dora salientou a complementaridade dos homens 
e mulheres, dentre outros motivos, em razão das 
especificidades do cérebro masculino e do cérebro 
feminino e considerou que a complementaridade 
das contribuições de homens e mulheres permitirá 
um melhor equilíbrio social para assim garantir uma 
governança política otimizada em uma sociedade de 
crescente complexidade.
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Foram aprovadas recomendações em cada um 
dos grupos de trabalho e procedida à eleição dos 
novos representantes do Comitê Executivo.

Na referida ocasião, o deputado Luiz Carlos 
Hauly (PSDB-PR), foi reconduzido por unanimida-
de, ao posto de presidente do FIPA, para o período 
2009/2011.

Também foram eleitos novos membros do Co-
mitê Executivo, que, pela primeira vez contará com a 
presença dos Estados Unidos da América e a nova 
presidente do Grupo de Mulheres Parlamentares 
das Américas.

A delegação brasileira presente da referida VI 
Assembléia Plenária do FIPA estava composta pelo 
Senador Eduardo Azeredo e pelos Deputad os Fe-
derais Antonio Carlos Mendes Thame, Luiz Carlos 
Hauly, este re-eleito Presidente da FIPA, para o pró-
ximo biênio, Maurício Rands, e Vieira da Cunha.

Após encerramento da VI Reunião Plenária do Fó-
rum Inter-parlamentar das Américas (FIPA), no dia 15 
de setembro, os Deputad os Luiz Carlos Hauly (PSDB-
PR), Maurício Rands (PT-PE), Antonio Carlos Mendes 
Thame (PSDB-SP) e Vieira da Cunha (PDT-RS) acom-
panharam o Embaixador Paulo Cordeiro de Andrade 
Pinto em visita à Embaixadora Alexandra Bugailiskis, 
Subsecretária-Geral para as Américas (“Assistant De-
puty Minister”), na Chancelaria canadense. Do lado ca-
nadense, ali estiveram também o Senhor Eric Bertram, 
Diretor-Adjunto para América do Sul, e a Senhora Pamela 
Moore, responsável pelos temas afetos ao Brasil.

Em seguida, a missão parlamentar brasileira via-
jou para Washington, D.C, EEUU, para a segunda parte 
dessa viagem, com a duração de dois dias, 16 e 17 de 
setembro, onde realizado o Workshop sobre etanol de 
cana-de-açúcar, nas dependências da Universidade 
George Washington, promovido, entre outros even-
tos, pelo “Brazil Caucus”, grupo que reúne deputados 
norte-americanos com interesse no País.

A questão fulcral foi amplamente debatida, pos-
sibilitando reconhecer-se a oportunidade da trans-
formação do etanol de cana-de-açúcar em uma 
commodity global, desde que ampliado o número 
de países produtores e estabelecidos padrões de 
certificação e de qualidade do produto.

No dia 16, os parlamentares participaram de 
café da manhã de trabalho na Residência do Em-
baixador, compareceram no mesmo dia a almoço 
oferecido pela ÚNICA e, ainda, estiveram entre os 
convidados no tradicional churrasco oferecido a par-
lamentares e funcionários do Congresso norte-ameri-
cano nos jardins da mesma Residência, denominado 
“Brazil on the Hill”, e realizado em cooperação com 
a “Brazil Industries Coalition” (BIC). Compareceram 

ao evento quatro deputados norte-americanos: Ca-
rolyn Kilpatrick (D-MI), Tim Murphy (R-PA), Aaron 
Schock (R-IL) e Fred Upton (R-MI). O Grupo Parla-
mentar Brasil – Estados Unidos promoveu reunião 
de trabalho com o Conselho Empresarial Brasil-Es-
tados Unidos e o BIC – Brazil Industries Coalition, 
AMCHAM e America Chambers.

No dia 17 de setembro, ocorreu mesa redon-
da sobre etanol de cana-de-açúcar organizada pela 
Universidade George Washington. Foram ali discu-
tidos temas como:

I – etanol e mudança climática;
II – etanol como “commodity global”; e
III – cooperação Brasil– Estados Unidos na 

área de biocombustíveis.
Participou do evento moderado por Joel Ve-

lasco, representante da UNICA em Washington, o 
Deputad o Lee Terry (R-NE). Foram palestrantes, ain-
da, Steve Schwartzmann, da ONG Fundo de Defesa 
Ambiental; Robert Dinneen, Presidente e CEO da 
Associação de Combustíveis Renováveis; Douglas 
Newman, da Comissão de Comércio Internacional; 
Mathew McManus, Chefe da Divisão de Assuntos 
relativos a Países Produtores de Energia do “Depar-
tament of State”; Michael McAdams da Associação 
de Biocombustíveis Avançados; e Michael Rinelli, da 
empresa de biotecnologia LS9.

A visita a Washington culminou com reunião de 
trabalho no Congresso Americano da qual participaram 
os dois grupos parlamentares (“Caucuses”) de Amizade 
Brasil-Estados Unidos da América e Estados Unidos da 
América-Brasil, que contou com a presença do Embai-
xador do Brasil nos Estados Unidos da América, Sr. An-
tonio de Aguiar Patriota. Presidida pelo Deputad o Eliot 
Engel (Democrata, NY), co-presidente do “Caucus” jun-
tamente com Devin Nunes (R-CA), teve a presença dos 
deputados Tim Murphy, Carolyn Kilpatrick, Chris Smith 
(R-NJ) e Rush Holt (D NJ). No discurso de abertura, o 
Deputad o Eliot Engel, discorreu sobre as semelhanças 
entre os dois países, que denominou “grandes demo-
cracias multiculturais”, e enfatizou a necessidade de 
se aprofundar a cooperação bilateral. Para o Deputad o 
Holt destaca-se a cooperação científica e acadêmica. 
Murphy, que representa distrito com grande concentra-
ção de siderúrgicas, observou que os dois países têm 
interesses comuns. Expressou-se a opinião unânime 
quanto ao interesse em fortalecer o intercâmbio parla-
mentar entre os dois países e uma eventual visita de 
membros do Caucus ao Brasil, no primeiro semestre 
do próximo ano, foi proposta. – Brasília, 8 de outubro 
de 2009, Antonio Carlos Mendes Thame.
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Relatório de Viagem

XIX Sessão Ordinária do Parlamento do Mercosul

Montevidéu, 21 de setembro de 2009

Realizou-se, em 21 de setembro de 2009, se-
gunda-feira, em Montevidéu, a XIX Sessão Ordinária 
do Parlamento do Mercosul.

A delegação brasileira foi composta pelos se-
guintes parlamentares: Senadores Aloizio Merca-
dante, Inácio Arruda, Efraim Morais, José Nery, 
Marisa Serrano, Pedro Simon e Sérgio Zambiasi, 
e  Deputados Dr. Rosinha, Nilson Mourão, Renato 
Molling, Beto Albuquerque, Antonio Carlos Pannun-
zio, Geraldo Thadeu, José Paulo Tóffano e Celso 
Russomano.

As atividades tiveram início às 8 horas e 15 minu-
tos no Hotel NH Columbia, com café da manhã, como 
sempre, oferecido pelo Embaixador do Brasil junto à 
ALADI e ao Mercosul, Regis Arslanian, que distribuiu 
aos presentes a “Carta de Montevidéu”, acompanhada 
dos seguintes documentos: 1) discurso do Presidente 
da República, Luiz Inácio Lula da Silva, proferido em 
reunião extraordinária do Conselho de Chefes de Es-
tado e de Governo da Unasul, em Bariloche-Argentina, 
em 28 de agosto de 2009; 2) informativo de assinatura 
de notas reversais entre Brasil e Paraguai sobre cessão 
de energia de ltaipu; 3) correspondência encaminha-
da pela Corte Nacional Eleitoral da Bolívia em que se 
solicita ao Mercosul o envio de missão de observação 
internacional com o fim de acompanhar o processo 
eleitoral naquele país.

A respeito da Reunião da Unasul, o Embaixa-
dor assinalou que não houve consenso. Entretanto, 
destacou dois pontos, quais sejam: a necessidade 
de transparência do acordo militar entre Colômbia e 
Estados Unidos da América (EUA), com notificação 
imediata ao Conselho de Defesa Sul-Americano e 
instituição de um sistema de consultas, e a neces-
sidade de garantias formais sobre a inviolabilidade 
militar, mais especificamente no sentido de que a 
presença militar dos EUA não afeta a soberania dos 
países da região.

O  Deputado Dr. Rosinha indagou qual se-
ria a posição dos demais países. O Embaixador, 
em resposta, assinalou que a Colômbia se opôs à 
adoção dessas medidas e ameaçou retirar-se da 
Unasul, por não admitir a transparência do acordo, 
que é secreto.

O segundo tema tratado pelo Embaixador Regis 
Arslanian foi a assinatura, entre Brasil e Paraguai, de 

notas reversais sobre cessão de energia de ltaipu. As 
notas estabelecem a elevação de 5,1 para 15,3 do fator 
de multiplicação aplicável a pagamentos por cessão 
de energia. Tal modificação deverá ser submetida, em 
breve, ao Congresso Nacional, dependendo, para tanto, 
apenas da assinatura das referidas notas pelo Ministro 
de Estado das Relações Exteriores, Celso Amorim, e 
de seu envio aos Ministros de Estado da Fazenda e 
de Minas e Energia.

Sobre o pedido da Corte Nacional Eleitoral da 
República da Bolívia, o Embaixador sugeriu que 
o Parlamento do Mercosul – e não uma comissão 
da representação permanente – fosse responsável 
pelo envio de missão de observação eleitoral. O 
 Deputado Dr. Rosinha ponderou que o Parlamento 
já detém experiência na matéria, uma vez que ele 
mesmo já presidiu missões nas duas últimas elei-
ções da Bolívia.

O Embaixador tratou, também, da reunião de co-
ordenadores nacionais do Grupo do Mercado Comum, 
na qual a discussão limitou-se ao chamado “acordo 
político”. O Brasil, segundo o Embaixador, esclareceu 
a urgência em se aprovar o acordo político, conside-
rando a exiguidade do prazo para se introduzir a alte-
ração na legislação brasileira.

Ainda com relação ao tema, os parlamentares 
ressaltaram a necessidade de se discutir, no Brasil, a 
eleição para representantes no Parlamento do Merco-
sul. Por essa razão, propuseram que a última sessão 
plenária do Parlamento do Mercosul, deste ano, seja 
realizada em Brasília – e não em Porto Alegre como 
inicialmente acordado. Com a adoção de tal medida, 
acreditam que o Parlamento ganharia maior visibili-
dade no País. Nessa mesma linha, os parlamentares 
sugeriram, ainda, que fossem realizados eventos em 
assembléias legislativas estaduais.

Houve, ainda, a indicação do nome do  Deputado 
Cláudio Diaz para a presidência da Comissão de As-
suntos Econômicos, Financeiros, Comerciais, Fiscais 
e Monetários.

Em seguida, a Representação Brasileira deslo-
cou-se para o Edifício Mercosul, onde se reuniram as 
seguintes Comissões: Desenvolvimento Regional Sus-
tentável, Ordenamento Territorial, Habitação, Saúde, 
Meio Ambiente e Turismo; Cidadania e Direitos Huma-
nos; Infra-estrutura, Transportes, Recursos Energéti-
cos, Agricultura, Pecuária e Pesca. A Mesa Diretora 
reuniu-se em caráter reservado.

A senadora Marisa Serrano e eu fomos designa-
dos para participar da Comissão de Educação, mas a 
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despeito das proposituras a serem votadas, a reunião 
não aconteceu por falta de quórum.

Às 15:45 horas, teve início, no Edifício do Mercosul, 
a XIX Sessão Ordinária do Parlamento do Mercosul.

Fizeram uso da palavra os seguintes parlamentares 
da Representação Brasileira: Inácio Arruda, Aloizio Mer-
cadante, José Paulo Tóffano, José Nery, Pedro Simon, 
Nilson Mourão, Dr. Rosinha e Beto Albuquerque.

Entre outros, destacaram-se os seguintes mo-
mentos da sessão:

– minha posse como integrante da Re-
presentação Brasileira junto ao Parlamento 
– Mercosul;

– a posse do Parlamentar Aloizio Merca-
dante na vice-presidência do Parlamento do 
Mercosul, anteriormente ocupada pelo Parla-
mentar Dr. Rosinha;

– a apresentação, pelo Parlamentar José 
Paulo Tóffano, de proposta de alteração do 
Regimento Parlamento do Mercosul, com o 
objetivo de estabelecer prazo para que a Se-
cretaria do Parlamento dê ciência aos mem-
bros do bloco sobre os atos do Parlamento 
do Mercosul;

– o protesto de cidadãos venezuelanos 
que pretendiam ter participado da reunião da 
Comissão de Cidadania e Direitos Humanos. 
A manifestação teve lugar devido à apresenta-
ção pelo parlamentar uruguaio Pablo Iturralde, 
como tema para o debate proposto, da questão 
da democracia na Venezuela; o que foi pronta-
mente rebatido pelo Parlamentar Dr. Rosinha, 
em virtude de a Venezuela ainda não integrar 
o Mercosul como membro pleno. O entendi-
mento do parlamentar brasileiro foi também 
adotado pelo Presidente do Parlamento, Juan 
José Domingues;

– a apresentação de proposta de decla-
ração subscrita pelos parlamentares Aloizio 
Mercadante, Inácio Arruda, Beatriz Rojkes, 
Susana Genem e Mariano West, com o fim 
de reafirmar os termos de propostas anterior-
mente apresentadas em apoio ao restabele-
cimento da ordem constitucional democrática 
em Honduras, tendo em vista a divulgação 
pelos canais de imprensa, durante o decur-
so da sessão plenária, de notícia de que o 
Presidente hondurenho deposto, Sr. Manuel 
Zelaya, havia regressado ao território de seu 
país e encontrava-se abrigado na embaixada 
brasileira.

Às 20 horas, a XIX Sessão Ordinária do Parla-
mento do Mercosul foi encerrada.

Era o que tinha a relatar. – Antonio Carlos 
Pannunzio,  Deputado Federal.

Ofício nº 268/2009

Brasília, 29 de Setembro de 2009

Exmo Senhor
Deputado Michel Temer 
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Segue abaixo o Relatório da viagem ao Peru, 

ocorrida no mês de setembro de 2009, da qual fiz 
parte.

No dia 21 de setembro último, ocorreu em Lima, 
no Peru, a 1o Reunião do Fórum Internacional do ISDB 
– T, onde estive presente fazendo parte da comitiva 
oficial brasileira presidida pelo Ministro das Comuni-
cações, Hélio Costa.

O evento reuniu autoridades e técnicos dos pa-
íses que aderiram ao sistema nipo-brasileiro de TV 
Digital. Esforços dos governos brasileiro e  japonês e 
dos outros três países que adotaram o sistema pela 
construção de um sistema de TV Digital aberta em 
comum no Cone Sul.

Na oportunidade, informo-lhe que embarcamos 
no dia 20 de setembro, na Bise Aérea de Brasília, em 
um avião da Força Aérea Brasileira e retornamos no 
dia seguinte, dia 21 de setembro, no final do dia.

A comitiva ficou hospedada no Hotel Los Euca-
liptos, em Lima, com despesas efetuadas particular-
mente por cada participante.

Atenciosamente, Bilac Pinto – (PR – MG), 
Deputado Federal.
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103a REUNIÃO DA ORGANIZAÇÃO  
INTERNACIONAL DO CAFÉ

LONDRES – 21-9-2009 a 25-9-2009

RELATÓRIO DE VIAGEM

ATO DA MESA N° 35/2003

Senhor Presidente,
Apresento a Vossa Excelência o seguinte Rela-

tório de Viagem na condição de representante da Câ-

mara dos Deputados na 103a Reunião da Organização 
Internacional do Café, ocorrida na cidade de Londres, 
no período de 21 a 25 de setembro de 2009.

Como membro da Delegação Brasileira na 103a 
Reunião da Organização Internacional do Café – OIC, 
em Londres, representei a Câmara dos  Deputados e a 
Frente Parlamentar do Café, participando das diversas 
reuniões e discussões ocorridas no referido período.

Busquei, em todas as reuniões e no discurso que 
proferi na OIC, no dia 23 de setembro de 2009, reafir-
mar o importante papel do Brasil e o seu protagonismo 
na Política Internacional para o café. A base de tudo 
está na própria Missão da 0IC, e o discurso reforçou 
a idéia de que a sustentabilidade social e ambiental 
para qualquer setor só será efetiva com a estruturação 
da sustentabilidade econômica.

Como pode ser observado no informativo em 
anexo, no qual publico a íntegra do discurso, suas re-
percussões e fotos nas diversas reuniões, a participa-
ção do Brasil foi de grande importância e esperamos 
que renda os frutos que todos nós da cadeia cafeeira 
necessitamos. 

Atenciosamente, – Carlos Melles,  Deputado 
Federal, Presidente da Frente Parlamentar do Café.
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Relatório de Viagem

XIX Sessão Ordinária do Parlamento do MERCOSUL

Montevidéu, 21 de setembro de 2009

Realizou-se, em 21 de setembro de 2009, em 
Montevidéu, a XIX Sessão Ordinária do Parlamento 
do MERCOSUL.

Além deste parlamentar, a delegação brasileira 
foi composta pelos Senadores Aloizio Mercadante, 
Inácio Arruda, Efraim Morais, José Nery, Marisa Ser-
rano, Pedro Simon e Sérgio Zambiasi, e  Deputados Dr. 
Rosinha, Nilson Mourão, Renato Molling, Beto Albu-
querque, Antonio Carlos Pannunzio, Geraldo Thadeu 
e José Paulo Tóffano.

As atividades tiveram inicio no Hotel NH Colum-
bia, durante o café da manhã oferecido pelo Embaixa-
dor do Brasil junto à ALADI e ao MERCOSUL, Regis 
Arslanian, que distribuiu aos presentes a “Carta de 
Montevidéu”, número 10 – Setembro de 2009, boletim 
informativo da Delegação do Brasil junto à ALADI e ao 
MERCOSUL, acompanhada dos seguintes documentos: 
1) discurso do Presidente Lula, proferido na reunião 
extraordinária do Conselho de Chefes de Estado e de 
Governo da União de Nações Sul-Americanas-Unasul, 
em Bariloche, Argentina, dia 28 de agosto de 2009; 
2) informativo de assinatura das notas reversais entre 
Brasil e Paraguai sobre cessão de energia de Itaipu; 
3) correspondência encaminhada pela Corte Nacio-
nal Eleitoral da Bolívia que solicita ao MERCOSUL o 
envio de missão de observação para acompanhar o 
processo eleitoral naquele país.

Sobre a Reunião da Unasul, o Embaixador assi-
nalou que não houve consenso e destacou os seguin-
tes pontos: a necessidade de transparência do acordo 
militar Colômbia/Estados Unidos da América (EUA), 
com notificação imediata ao Conselho de Defesa Sul-
Americano, a instituição de um sistema de consultas e 
a necessidade de garantias formais da inviolabilidade 
militar, mais especificamente no sentido de que a pre-

sença militar dos EUA não afetará a soberania dos pa-
íses vizinhos. Respondendo à indagação do  Deputado 
Dr. Rosinha sobre a posição dos demais países, o Em-
baixador assinalou que a Colômbia foi o único país a 
opor-se à adoção dessas medidas, e ameaçou retirar-se 
da Unasul, por não admitir a transparência do acordo, 
ao qual atribuí o grau de sigilo secreto.

O segundo tema tratado pelo Embaixador Regis 
Arslanian foi a assinatura entre Brasil e Paraguai, de 
notas reversais sobre cessão de energia de Itaipu re-
lativas aos novos valores a serem recebidos pelo Pa-
raguai pela energia de Itaipu. Houve elevação de 5.1 
para 15,3 do fator de multiplicação na contabilidade 
aplicável aos pagamentos por cessão de energia, au-
mentando os valores recebidos pelo Paraguai de USD 
120 milhões para USD 360 milhões. Tal modificação 
deverá ser submetida, em breve, ao Congresso Nacio-
nal, dependendo, para tanto, apenas da assinatura das 
referidas notas pelo Ministro de Estado das Relações 
Exteriores, Celso Amorim, e de seu envio aos Ministros 
de Estado da Fazenda e de Minas e Energia.

Sobre o pedido da Corte Nacional Eleitoral da 
República da Bolívia, o Embaixador sugeriu que o 
Parlamento do MERCOSUL – e não uma comissão da 
representação permanente – fosse responsável pelo 
envio de missão de observação eleitoral. O  Deputado 
Dr. Rosinha ponderou que o Parlamento já tem expe-
riência na matéria, uma vez que ele mesmo já presidiu 
missões nas duas últimas eleições da Bolívia.

O Embaixador tratou, também, da reunião de co-
ordenadores nacionais do Grupo do Mercado Comum, 
na qual a discussão limitou-se ao chamado “acordo po-
lítico”. O Brasil, segundo o Embaixador, esclareceu a 
urgência em se aprovar o acordo político, considerando 
a exiguidade do prazo para se introduzir a alteração na 
legislação brasileira. O Paraguai vem condicionando a 
aprovação da proporcionalidade à criação do Tribunal 
do MERCOSUL.

A proporcionalidade do Parlamento do MERCO-
SUL foi discutida e com relação ao tema, os parlamenta-
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res ressaltaram a necessidade de se aprovar no Brasil, 
a Lei para a eleição dos seus Parlamentares. Por esse 
motivo, propuseram que a última sessão plenária do 
Parlamento do MERCOSUL, deste ano, seja realizada 
em Brasília – e não em Porto Alegre como anterior-
mente acordado. Tal medida resultará em maior visibi-
lidade no Brasil ao Parlamento do MERCOSUL. Nessa 
mesma linha, os parlamentares sugeriram, ainda, que 
fossem realizados eventos em assembléias legislativas 
estaduais para a integração do MERCOSUL.

Foram discutidas as barreiras sanitárias impostas 
pelo Uruguai, que restringiu a importação de frangos 
do Brasil. Esta restrição tem dificultado as exportações 
brasileiras para outros países.

Houve, ainda, a indicação do nome do  Deputado 
Cláudio Diaz para a presidência da Comissão de As-
suntos Econômicos, Financeiros, Comerciais, Fiscais 
e Monetários.

Em seguida, a Representação Brasileira des-
locou-se para o Edifício MERCOSUL, onde tiveram 
curso reuniões das seguintes Comissões: Desenvol-
vimento Regional Sustentável, Ordenamento Terri-
torial, Habitação, Saúde, Meio Ambiente e Turismo; 
Cidadania e Direitos Humanos; Infra-estrutura, Trans-
portes, Recursos Energéticos, Agricultura, Pecuária 
e Pesca.

Na Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, 
da qual faço parte, foi discutido o prosseguimento da 
apuração das denúncias contra o Governo da Vene-
zuela por atentado aos Direitos Humanos. O entendi-
mento da reunião foi que o Regimento do Parlamento 
do MERCOSUL só permite a apuração de denúncias 
contra os Direitos Humanos dos países parte, e como 
a Venezuela só integra o Parlamento do MERCOSUL 
como ouvinte não poderia, por ora, ter apurada as de-
nuncias contra ela de cassação da outorga de rádios e 
televisões, da cassação do registro de candidaturas e 
de violação dos direitos individuais e coletivos. Assim, 
foi decidido o arquivamento temporário das denún-
cias, até que a Venezuela se integre definitivamente 
ao MERCOSUL.

Discutiram-se, ainda, as Audiências Públicas 
realizadas nos países parte para avaliar a Violência 
contra a Mulher, a Reforma Agrária, o Direito do Con-
sumidor e o Sistema Carcerário. A Presidenta da Co-
missão mencionou a necessidade de apuração das 
denúncias, recebidas no Brasil, sobre o tratamento 
dispensado aos presidiários e à condição subumana 
de vida no interior dos presídios brasileiros.

A Mesa Diretora reuniu-se também, mas em ca-
ráter reservado.

Às 15h45 teve início a XIX Sessão Ordinária do 
Parlamento do MERCOSUL. Fizeram uso da palavra os 

seguintes parlamentares da Representação Brasileira: 
Inácio Arruda, Aloízio Mercadante, José Paulo Tóffano, 
José Nery, Pedro Simon, Nilson Mourão, Dr. Rosinha 
e Beto Albuquerque. Entre outros, destacaram-se os 
seguintes momentos da sessão:

– a posse do Parlamentar Aloízio Mercadante na 
vice-presidência do Parlamento do MERCOSUL, ante-
riormente ocupada pelo Parlamentar Dr. Rosinha;

– a apresentação, pelo Parlamentar José Paulo 
Tóffano, de proposta de alteração do Regimento Parla-
mento do MERCOSUL, com o objetivo de estabelecer 
prazo de 72 (setenta e duas) horas para que a Secre-
taria do Parlamento dê ciência aos membros do bloco 
sobre os atos do Parlamento do MERCOSUL;

– o protesto de cidadãos venezuelanos que pre-
tendiam ter participação da reunião da Comissão de 
Cidadania e Direitos Humanos. A manifestação teve 
lugar devido à apresentação pelo parlamentar uruguaio 
Pablo Iturralde, como tema para o debate proposto, 
da questão da democracia na Venezuela; o que foi 
contestado pelo Parlamentar Dr. Rosinha, em virtude 
da Venezuela ainda não integrar o MERCOSUL como 
membro pleno. O entendimento do parlamentar brasi-
leiro foi acatado pelo Presidente do Parlamento, Par-
lamentar Juan José Domingues;

– a apresentação de proposta de declaração subs-
crita pelos parlamentares Aloízio Mercadante, Inácio 
Arruda, Beatriz Rojkes, Susana Genem e Mariano West, 
com o fim de reafirmar as propostas anteriormente 
apresentadas em apoio ao restabelecimento da ordem 
constitucional democrática em Honduras quando, du-
rante o decurso da sessão plenária, foi divulgado que 
o presidente hondurenho deposto, Sr. Manuel Zelaya, 
regressara ao território de seu país e estava abrigado 
na embaixada brasileira.

Às 20 horas, a XIX Sessão Ordinária do Parla-
mento do MERCOSUL foi encerrada, com a entrega 
das credenciais de Parlamentares aos que compare-
ceram à XIX Sessão. – Celso Russomanno.
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A convite do Governo e do Congresso neozelan-
dês, a missão interparlamentar brasileira realizou visita 
àquele país no período de 3 a 13 de setembro de 2009. 
Integraram a referida Missão o Senador Heráclito Fortes, 
o  Deputado Vieira da Cunha,  Deputado Márcio França 
Gomes e  Deputado Geraldo Resende. Acompanharam 
a Missão o Ministro Eduardo Carvalho, Assessor Diplo-
mático da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional do Senado Federal e o Senhor Cláudio Val-
verde Santos, do Partido Socialista Brasileiro.

Este parlamentar partiu do Brasil em direção à 
Buenos Aires e posteriormente a Wellington no dia 3 de 
setembro corrente, retornando no dia 12 de setembro 
ao Brasil, conforme comprovantes em anexo.

A visita foi dividida em três etapas, Auckland, Welling-
ton e Queenstown, e seu objetivo foi o de contribuir para 
o adensamento das relações bilaterais, promover a tro-
ca de experiências legislativas entre os Parlamentos e 
identificar formas de intensificar a cooperação bilateral 
em temas educacionais, mudança climática e estabele-
cimento de linha aérea direta entre os países.

Nova Zelândia tem uma área de 270.534 km2 e 
população de aproximadamente 4 milhões e duzen-
tas mil pessoas. É formada por duas ilhas principais 
e por diversas menores, formando um território longo 
e estreito, que se estende por 1.600 km da área sub-
tropical no topo da Ilha do Norte ao frio das extremi-
dades da Ilha do Sul. Como as ilhas são amplamente 
dispersas, a Nova Zelândia possui uma zona marítima 
exclusiva relativamente extensa, com 3,1 milhões de 
quilômetros quadrados.

O setor primário é um dos maiores setores da 
economia neozelandesa, contribuindo com 18% da 
formação do Produto Interno Bruto e mais de 12% da 
oferta de empregos. O país é o maior produtor mundial 
de carne de ovinos e também de produtos lácteos, bem 
como o segundo exportador mundial de lã.

A Nova Zelândia possui cerca de 70.000 fazendas. 
As fazendas de pastagem dominam boa parte do setor 
primário, com aproximadamente 74% da área de fazen-
das em terreno de pastagem permanente. Ovelhas e 
gado de leite e de corte representam os maiores reba-
nhos. Dados recentes indicam que a Nova Zelândia conta 
com 38,5 milhões de ovelhas, 4,4 milhões de cabeças 
de gado de corte e 5,3 milhões de gado de leite.

O comércio bilateral entre os dois países experi-
mentou um crescimento exponencial a partir de 2001, 
saltando de US$57 milhões para US$159 milhões no 
ano passado. Em 2008, o comércio bilateral cresceu à 
taxa de 58%, apesar dos efeitos negativos vinculados 
à crise financeira internacional. As exportações bra-
sileiras cresceram 12,5% no período de 2007-2008 e 
nossas importações sofreram incremento de 170%. 

Em termos absolutos, contudo, nossa balança comer-
cial é relativamente modesta, com amplo espaço para 
expansão e diversificação.

Nas palavras da Embaixadora do Brasil em 
Wellington, Embaixadora Renate Stille, durante a ce-
rimônia comemorativa da Data Nacional, a que com-
pareceu a Missão Parlamentar:

“A despeito da distância geográfica, existe 
uma base sólida de interesses e valores co-
muns que propiciam o ulterior desenvolvimento 
de nossas relações em diferentes campos. Am-
bos países reconhecem a grande importância 
da diversidade cultural, fonte tanto de nossa 
identidade nacional como de nossa singula-
ridade como nação. Ambas nossas nações 
acreditam na construção de sociedades de-
mocráticas, equânimes e inclusivas, fundadas 
no respeito e proteção dos direitos humanos e 
no desenvolvimento de nossos povos.”

A primeira etapa da viagem deu-se na cidade 
de Hamilton, na Ilha Norte, com visitas a “Turangawa-
ewae Marae”, um dos mais importantes e significa-
tivos centros de atividade cultural e preservação da 
memória histórica do povo Maori na Nova Zelândia, e 
ao “Endowed College”, entidade de ensino vinculada 
ao “Marae” e mantido com fundos federais e recursos 
auferidos diretamente pelos Maoris, advindos da explo-
ração econômica (atividades florestais, arrendamento 
de terras, turismo) das terras indígenas.

A experiência do “Endowed College” é especial-
mente interessante, pois trata-se de entidade de ensino 
superior dedicada à populações indígenas, não somente 
Maoris, mas também de outros continentes, dedicada à 
formação de lideranças indígenas. Os diferentes cursos 
abrangem cursos de graduação e de pós-graduação e 
incentiva a pesquisa acadêmica sobre a realidade dos 
povos indígenas. Um dos programas de maior impacto 
do “Endowed College” certamente é o do intercâmbio 
entre jovens de diferentes povos. Assim, para mencionar 
exemplo próximo ao Brasil, nos últimos cinco anos, jovens 
lideranças Maoris estiveram na Bolívia, principalmente 
entre os Quéchuas, conhecendo a realidade daquele 
país e dos povos indígenas. O “College” igualmente 
recebe estudantes de outros países, notadamente dos 
Estados Unidos da América.

A Delegação parlamentar recebeu ainda informa-
ções sobre a formação histórica do reino Maori, dividi-
do originalmente em diversas tribos independentes, e 
unificado posteriormente como forma de defesa contra 
o colonizador europeu. O desenvolvimento político do 
povo Maori foi tratado em detalhe e a delegação teve 
a oportunidade de discutir as formas de organização 
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partidária neozelandesa e a inserção da herança Maori 
nesse contexto. Ressalte-se que são atribuídas cinco 
cadeiras no Parlamento exclusivamente para represen-
tantes Maoris, organizados dentro da lista do Partido 
Maori. Essa representação pode ainda ser aumenta-
da, como de fato ocorre na presente legislatura, com 
a eleição de políticos da etnia Maori inscritos em listas 
de outros partidos. Assim, a quota de cinco e não o 
teto de representação, mas seu piso mínimo. Como se 
vê, o povo Maori não está alijado da vida do país, nem 
circunscrito a reservas, mas participa ativamente da 
realidade econômica e política do país, sem que suas 
raízes históricas e culturais sejam olvidadas.

A visita seguinte, ainda, na cidade de Hamilton, 
foi à “Agriculture Research Center” (AgResearch), 
congênere da EMBRAPA brasileira, mas dedicada à 
pesquisa com plantas, especialmente gramíneas. Essa 
especialização explica-se pela significação econômi-
ca da criação de ovinos e bovinos (corte e leite) para 
a formação do PIB neozelandês. A delegação pode 
identificar uma carência de conhecimento acerca dos 
trabalhos realizados no Brasil por empresas públicas 
– notadamente a EMBRAPA – e outros centros de 
excelência em pesquisa agropecuária e incentivou a 
direção da AgResearch a estreitar o relacionamento 
com o Brasil, num exercício mutuamente benéfico.

Seguiu-se reunião com a empresa líder do mer-
cado neozelandês em tecnologia para controle de 
grandes rebanhos, a firma “Gallagher Fencing”.

Como se sabe, a Nova Zelândia exporta quase 
90% de sua produção de carne e leite, já que o con-
sumo interno é limitado. Exportação, essa dirigida a 
mercados de alta qualidade, como o japonês e o eu-
ropeu. Assim, se não é um dos maiores exportadores 
por volume (Brasil e Austrália encabeçam esta lista), o 
é em preço do produto. Uma das virtudes do rebanho, 
amplamente divulgado pelas autoridades e empresários 
do ramo, é sua segurança sanitária. A Nova Zelândia 
adotou o lema “Green and Clean” (verde e limpo) e essa 
mensagem efetivamente serve como alavanca de seu 
comércio exterior em termos de agronegócio.

Nesse sentido, a delegação identificou, na gama 
de produtos daquela companhia, a possibilidade de 
aplicação ao rebanho brasileiro de gado de corte, da 
tecnologia de rastreamento eletrônico. A adoção dessa 
tecnologia poderia ser interessante para acomodar as 
preocupações externadas pelas autoridades sanitárias 
européias com relação ao rebanho brasileiro e, com isso, 
quebrar resistências técnicas ao crescimento da oferta 
nacional naquele em mercado. A “Gallagher Fencing” 
opera no mercado sul-americano a partir do Chile. Foi 
indicado aos diretores da firma que a presença com re-
presentante ou subsidiária no mercado brasileiro é con-

dição imprescindível para poder explorar as evidentes 
qualidades que os produtos da firma oferecem.

A segunda etapa da Missão deu-se em Welling-
ton, capital do país. Concentraram-se aí os contatos 
com o Parlamento e Governo. A agenda de reuniões 
do primeiro dia, intensa e proveitosa, incluiu almoço 
oferecido pelo Presidente do Grupo de Amizade Nova 
Zelândia-América Latina,  Deputado Trevor Maillard; 
visita ao Plenário e acompanhamento de parte do 
“Question Time” (debate parlamentar com o Primeiro-
Ministro); explanação detalhada do sistema eleitoral, 
em apresentação feita pelo Professor Chris Eichbaum, 
da Universidade de Victoria; contatos com membros da 
Oposição; e entrevista com o Ministro da Agricultura.

O segundo dia de reuniões na capital neozelan-
desa foi dedicado a audiência com o Presidente do 
Congresso,  Deputado Lockwood Smith; reunião de tra-
balho com representantes do Ministério dos Negócios 
Estrangeiros, do Ministério da Educação, do Ministério 
das Florestas e as agências de promoção de comércio e 
de Imigração; encontros com parlamentares do Partido 
Verde e também do Partido Maori. O dia foi encerrado 
com jantar em honra aos integrantes da Delegação, 
oferecido pelo Presidente do Congresso.

O terceiro dia em Wellington foi reservado para 
longa e profícua reunião com a Comissão de Rela-
ções Exteriores, Defesa e Comércio e partida para 
Queenstown.

Em todos os encontros pode-se constatar a decidida 
vontade política da parte neozelandesa em estabelecer 
com o Brasil uma parceria preferencial. Foram sempre 
ressaltadas as convergências entre ambos os países, 
sua condição de países jovens, grandes produtores e 
exportadores de bens primários, o respeito à diversidade 
cultural e a disposição para contribuir para a construção 
de um cenário internacional de paz e cooperação. Foi 
lembrada a vista da então Primeira-Ministra Helen Clark 
ao Brasil, em 2000, e o lançamento da assim chamada 
“Estratégia Latino-Americana”, como um dos fundamen-
tos da política externa da Nova Zelândia. O Brasil ocupa 
papel principal nessa estratégia, tendo sido dito pelo re-
presentante do Ministério dos Negócios Estrangeiros que 
seu país reconhece o papel destacado e a contribuição 
positiva que o Brasil tem a oferecer para a política inter-
nacional do século XXI e que a Nova Zelândia pretende 
construir uma parceria privilegiada com o que chamou 
de “potência regional” da América Latina.

Os temas de maior relevância suscitados durantes 
as diferentes reuniões ligadas às negociações sobre 
mudança climática, o futuro da Rodada de Doha, a 
criação de ligação aérea direta entre o Brasil e a Nova 
Zelândia, e o aprimoramento do esquema de férias/tra-
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balho, já em vigor para a parte neozelandesa e ainda 
carente de efetivação pela parte brasileira.

No que tange ao tema de mudanças climáticas, 
sugeriu-se a estreita colaboração entre os dois países 
no processo negociador que conduzirá à COP-15, no 
intuito de evitar que países caracterizados por intensa 
atividade agropecuária e atividades de exploração flo-
restal sejam indevidamente penalizados pelas emissões 
de gases de efeito estufa a partir de seus rebanhos e 
que o impacto dessas emissões sejam contabilizados 
de forma equilibrada, principalmente quando compa-
radas a outros impactos causados ao meio ambiente, 
tanto as advindas da atividade industrial como aquelas 
originadas de modos de vida não sustentáveis.

A Nova Zelândia, na Rodada de Doha, conta com 
a liderança brasileira no G-20 para a defesa dos inte-
resses dos países agrícolas e apóia nossas iniciativas 
de no sentido de eliminação de subsídios indevidos à 
produção e barreiras à exportação. A parte neozelan-
desa declarou estar “cautelosamente otimista” com o 
futuro das negociações, aguardando uma atitude mais 
ousada dos Estados Unidos da América.

A questão da criação de ligação aérea direta 
entre os dois países encontrou grande receptividade. 
O Presidente do Congresso deu instruções para que 
fosse expedida correspondência sua ao Presidente da 
“Air New Zealand” instando aquela companhia a exami-
nar com urgência as condições técnicas para iniciar tal 
rota. Os integrantes da Delegação brasileira chamaram 
atenção para o fato de que a Nova Zelândia é caminho 
mais econômico e eficaz para ligar o Brasil à Austrália 
e ao Sudeste asiático. Outro argumento lembrado pelos 
parlamentares brasileiros é o evidente interesse dos 
estudantes brasileiros em escolher a Nova Zelândia, 
em detrimento de destinos mais tradicionais como os 
EUA e o Reino Unido. Foi observado igualmente que 
os voos hoje em operação entre a América do Sul e a 
Oceania, operados pelas Aerolíneas Argentinas e pela 
LAN Chile/Qantas transportam, em parte ponderável, 
passageiros brasileiros.

A aprovação do Acordo Férias/Trabalho pelo Con-
gresso brasileiro foi tema permanente em todas as reu-
niões. Já existem hoje 300 alunos brasileiros beneficia-
dos pelo esquema. Estão concentrados em Auckland, 
maior cidade do país e ponto de entrada por abrigar 
o aeroporto internacional, e crescentemente em Que-
enstown, meta de turismo de interesse internacional. 
O acordo está em fase final de tramitação na Câmara 
dos  Deputados e deverá ser em breve encaminhado 
ao Senado. A Delegação brasileira comprometeu-se 
a priorizar a apreciação do Acordo e tê-lo em vigor no 
mais tardar em dezembro deste ano. Para que melhor 
se possa avaliar o impacto positivo deste programa, 

observe-se que em 2003 havia 1077 alunos brasileiros 
na Nova Zelândia, número este que saltou para 2481, 
em 2008 e que deverá sofrer novo incremento impor-
tante no ano corrente.

As terceira e quarta etapas ocorreram em Que-
enstown e Auckland, respectivamente. A breve pas-
sagem por Queenstown teve como objetivo conhecer 
as condições e locais de trabalho que, como se viu 
acima, estão crescentemente atraindo o interesse de 
nossos jovens estudantes. Confirmando os dados es-
tatísticos, que apontam para uma concentração de bra-
sileiros naquela área, a Delegação parlamentar pode 
entrevistar, sem qualquer agendamento prévio, quatro 
jovens brasileiros empregados no setor de serviços. 
Foram unânimes em elogiar o acolhimento recebido e 
as condições de trabalho que encontraram.

A estada em Auckland, maior cidade do país com 
1,4 milhão de habitantes, e centro econômico-comer-
cial, serviu para contatos com a Câmara de Comércio 
América Latina / Nova Zelândia e com a Fonterra, maior 
exportadora mundial de derivados de leite e detentora 
de investimentos importantes no Brasil, em parceria 
com a Nestlé.

Os resultados da Missão Parlamentar em visita à 
Nova Zelândia foram positivos e promissores. Sugere-
se o acompanhamento dos diferentes temas levanta-
dos no presente relatório junto ao Governo brasileiro, 
principalmente no que tange ao estabelecimento de 
ligação aérea direta, inicialmente operada pela Air New 
Zealand e a cooperação entre os centros de pesquisa 
agropecuária brasileiros e neozelandeses.

Registre-se, finalmente, que o Presidente do 
Parlamento,  Deputado Lockwood Smith, aceitou con-
vite para realizar Visita Oficial ao Brasil, em data a ser 
oportunamente marcada, possivelmente no primeiro 
trimestre de 2011. – Geraldo Resende,  Deputado 
Federal PMDB/MS, 1º Vice-Presidente do Grupo Par-
lamentar de Amizade Brasil-Nova Zelândia.
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RELATÓRIO DE VIAGEM OFICIAL 
20-9-09 à 23-9-09 

20-9
Saí de Brasília pouco antes da hora do almoço, 

realizando conexão em Guarulhos com a Pluna e che-
gando em Montevidéu no final da tarde.

21-9
Logo pela manhã reuni a delegação brasilei-

ra com o embaixador Régis Arslanian no hotel NH, 
onde tomamos café. O destaque da pauta foi o en-
caminhamento de continuar o diálogo com os outros 
estados parte para construção da proporcionalidade 
atenuada. Outros assuntos foram abordados pelo 
embaixador.

Logo após o almoço participei da reunião da co-
missão de meio ambiente e desenvolvimento regional 
sustentável, onde pude aprovar requerimento sobre 
realização de seminário abordando o estatuto das ci-
dades. Tudo isso já no edifício Mercosul.

A sessão plenária teve início logo após as 15 ho-
ras, com 24 pontos de pauta. Proferi discurso no horá-
rio do tema livre, onde sustentei uma recomendação 
que dei entrada, e que versa sobre a  realização de 
compras ambientalmente sustentáveis e socialmente 
responsáveis.

Dois fatos inusitados ocorreram durante a ses-
são. Um deles foi a chegada do presidente deposto 
de Honduras Manuel Zelaya à embaixada brasileira 
em Honduras exatamente durante a sessão, fato que 
promoveu uma série de manifestações sobre o as-
sunto. O outro foi o protesto de uma dezena de vene-
zuelanos contra o cerceamento a direitos humanos 
no país comandado por Chavez. A sessão teve que 
ser interrompida.

Ainda participei de jantar na casa do embaixador, 
junto com a delegação brasileira, após a sessão.

22-9
Como não houve sessão nesse dia, aproveitei 

para ir ao Edifício Mercosul para me inteirar de uma 
série de procedimentos que desconheço e que acre-
dito serem importantes para presidir a representação 
brasileira.

23-9
Logo após o almoço parti de Montevidéu com 

destino a Brasília, realizando conexão em São Paulo. 
Por não me sentir bem, transferi o trecho GRU-BSB 
para o dia seguinte.

24-9
Cheguei a Brasília logo pela manhã.
José Paulo Tóffano,  Deputado Federal – PV/SP, 

Parlamento MERCOSUL.

RELATÓRIO DE PARTICIPAÇÃO

Participante: Deputada Federal Maria do Rosário 
(PT – RS)
Função: Presidente da Comissão de Educação e Cul-
tura da Câmara dos  Deputados
Eventos: Discussão do Novo Plano Nacional de 
Educação: MAIS DEZ: O Legislativo e a Sociedade 
construindo juntos o Novo Plano Nacional de Edu-
cação
Data: 17 setembro (Cuiabá/ MT)
24 de setembro (Belo Horizonte/MG)
Local: Assembleia Legislativa do Estado do Mato 
Grosso
Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais
Tema: “Construção do Novo Plano Nacional de Edu-
cação”

Com aprovação unânime na Comissão de Edu-
cação e Cultura, o requerimento 238/2009, deu início 
a um grande processo de mobilização da sociedade 
civil e do legislativo brasileiro para discussão do novo 
plano nacional de educação, que terá vigência dece-
nal (2011-2020).

Neste sentido, conforme apresentado no requeri-
mento supracitado, os debates regionais iniciaram no 
mês de setembro, tendo o primeiro ocorrido na cidade 
de Cuiabá, estado do Mato Grosso, contemplando a 
região centro-oeste do país.

O evento contou com cerca de 300 participantes 
das mais diversas entidades educacionais da região e 
autoridades locais. Nossa participação foi no sentido 
de apresentar este processo de discussão na mesa 
de abertura dos trabalhos, na coordenação do even-
to e na mesa posterior, onde o Dep. Carlos Abicalil, 
foi convidado a ministrar conferência sobre o tema do 
planejamento na educação.

Sendo assim a representação oficial desta Co-
missão ficou sob minha responsabilidade, com a ta-
refa inclusive, de organizar os debates dos grupos de 
trabalho que resultaram, ao final do evento, em uma 
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carta, intitulada “carta de cuiabá” com as prioridades 
eleitas pelos grupos, no que tange a educação brasi-
leira e o novo PNE.

Da mesma maneira o debate de Belo Horizonte, 
no estado de Minas Gerais, contou com cerca de 250 
participantes, com uma forte presença do movimento 
social organizado, da região sudeste do Brasil, que es-
tiveram igualmente organizados em grupos, debatendo 
temas relevantes da educação para o próximo período, 
dando origem a “carta de Belo Horizonte”.

Minha participação se deu como representação 
institucional desta comissão, enquanto presidente, com-
pondo a mesa de abertura do evento e coordenando 
a conferência ministrada pelo Professor Doutor Carlos 
Roberto Jamil Cury.

Por fim, saliento a importância deste processo 
de discussão, no sentido de envolver parlamentares 
de todo o Brasil em tomo do novo plano nacional de 
educação e da mesma maneira, de construir estes 
debates junto ao movimento social, ou seja, com es-
tudantes, professores, trabalhadores em educação e 
militantes do movimento social.

A ideia da Comissão de Educação e Cultura é 
construir um novo PNE que contemple as realidades 
regionais, respeitando a diversidade brasileira e que 
ofereça à nossa população uma educação pública e 
de qualidade.

ANEXOS

ANEXO I

Programação Encontro da Região Centro-Oeste

Mais Dez: O Legislativo e a Sociedade Construindo 
juntos o novo Plano Nacional de Educação
Local: Assembléia Legislativa do Estado do Mato 
Grosso.
Dia 17/09
13h – Credenciamento
Momento cultural – Abel Santos – apresentação com 
a Viola de Cocho
14h – Abertura solene:
Dep. Maria do Rosário – Presidente da Comissão de 
Educação e Cultura da Câmara dos  Deputados
Presidentes da Comissão de Educação, Cultura e 
Desporto do MT Dep. Alexandre César, Presidente da 
Assembléia Legislativa do Mato Grosso do Sul, Dep. 
Jerson Domingues, Presidente da Assembléia Legis-
lativa de Goiás, Dep. Helder Valin.
Dep. Antonio Carlos Biffi – representante regional
Presidente do Conselho Nacional de Educação – Clélia 
Brandão Alvarenga Craveiro Secretário(a) de Educação 

dos Estados – Ságuas Moraes de Sousa (MT) Angela 
Maria da Silva (MS) Iara Barreto (GO)
16:00h – Conferência PNE: A Importância do Plane-
jamento na Educação
Conferencista – Dep. Carlos Abicalil
Coordenação – Dep. Maria do Rosário
17:30 – Intervalo
18h: 00 – Painéis de debates simultâneos
Educação Superior/Profissional – coordenação: Dep. 
Pedro Wilson/GO
Repres. SINASEFE – Tania Guerra
Repres. CGTB – Adolfo Graffi
Repres. Prof. Francisco José Dutra Souto (UFMT)
Repres. ADUNEMAT/MT – Otávio Ribeiro Chaves
Repres. CUT/MT – Julio César Viana
Educação Básico/Profissional – coordenação: Dep. 
Chico Abreu/GO
Repres – UBES Thiara Lustosa Milhane
Repres – UNDIME/MT – Valter Kuhn /Secretário de 
Educação de Terra Nova
Repres – CNTE – Gilmar Ferreira – Presidente do 
SINTEP/MT
Repres. Campanha Nacional pelo Direito a Educação 
– Paulo Eduardo dos Santos
Repres. CONTAG – Cleudes de Souza Ferreira
Repres. CTB – Central dos Trabalhadores e Traba-
lhadoras do Brasil – Nara Teixeira Repres. CONSED- 
Conselho Nacional de Secretários de Educação – Iara 
Barreto/ SEC da Educação de Goiás.

Dia 18/09
8h – Grupos de Trabalho por Temas de Interesse
GT 1: Papel do Estado na Garantia do Direito à Edu-
cação de Qualidade: Organização e Regulação da 
Educação Nacional
Moderador:
Coordenador: Henrique Lopes (SINTEP)
Relatoria – 
GT 2: Qualidade da Educação, Gestão Democrática 
e Avaliação
Moderador: Odorico Ferreira (Barra do Garças)
Coordenador Gilmar Ferreira (SINTEP)
Relatoria – 
GT 3: Democratização do Acesso, Permanência e Su-
cesso Escolar
Moderador: Carmem Lúcia da Silva (UFMT)
Coordenador: Vavá Bertolini
Relatoria -
GT 4: Formação e Valorização dos Trabalhadores em 
Educação
Moderador: Gilmar Soares (SINTEP)
Coordenadora: Ema Marta (SEDUC)
Relatoria
GT 5: Financiamento da Educação e Controle Social
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Moderador: Júlio Viana (CUT)
Coordenadora: Flávia Nogueira (Casa Civil)
Relatoria _ 
GT 6: Justiça Social, Educação e Trabalho: Inclusão, 
Diversidade e Igualdade
Moderador: Dep. Pedro Wilson
Coordenadora: Angela Maria dos Santos (SEDUC)
Relatoria –
12h – Intervalo
Momento Cultural – Grupo Vocal – Boca de Matilde
14h – Plenária apresentação da síntese dos gru-
pos –
Coordenação. Dep. Pedro Wilson/GO
Relatoria –
17h – Encerramento

ANEXO II

PROGRAMAÇÃO ENCONTRO DA REGIÃO SUDESTE

Mais Dez: O Legislativo e a Sociedade Construin-
do junto o novo plano nacional de educação

Local: Assembleia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

Dia 24-09

13h – Credenciamento
14h – Abertura solene:
 Deputada Maria do Rosário – Presidente da Comissão 
de Educação e Cultura da Câmara dos  Deputados
 Deputado Alberto Pinto Coelho – Presidente da As-
sembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais
Presidentes das Assembleias Legislativas e/ou Secre-
tários de Educação dos Estados de Minas Gerais, Rio 
de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo.
 Deputado Estadual Ruy Muniz – Presidente da Co-
missão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informá-
tica da
Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais
Suely Duque Rodarte – Coordenadora da Conferên-
cia Estadual de Educação de Minas Gerais – COE-
ED/MG
 Deputado Federal – Odair Cunha
Presidente do Conselho nacional de Educação
15h – Conferência: A Importância do Planejamento 
na Educação
Jamil Cury – Professor de Política Educacional da PUC 
Minas e Professor Emérito da Universidade Federal 
de Minas Gerais
Coordenação:  Deputada Maria do Rosário
16h – Momento cultural
16:30 – café
17h – Painéis de debates Educação Superior/Profis-
sional

Coordenação: Dep. Federal Lelo Coimbra e Dep. Es-
tadual Carlin Moura
ANDIFES – Flávio Santos
CONTAG – confirmado
CUT – confirmado
UNE – Augusto Chagas
Educação Básico/Profissional
Coordenação:  Deputado Federal Gilmar Machado e 
 Deputada Estadual Gláucia Brandão
CONFENAPA – ledyr Gelape Bambirra
UNDIME – Edna Gonçalves Amorim
Movimento Todos pela Educação – Mozart Neves 
Ramos
ANFOPE – confirmado

Dia 25-09

8h – Grupos de Trabalho por Temas de Interesse
Financiamento da Educação
Presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais 
de Educação de Minas Gerais – UNDIME/MG
Qualidade da Educação
Coordenação:  Deputado Estadual Adelmo Carneiro 
Leão e Profa Santuza Abras – Diretora Geral de Cam-
pos Belo
Horizonte da Universidade Estadual de Minas Gerais 
– UEMG
Formação e Valorização dos Profissionais da Edu-
cação
Coordenação:  Deputado Estadual Carlin Moura e Fe-
liciana do Vale Saldanha – Diretora Estadual do Sin-
dicato
Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Ge-
rais – SIND-UTE
Gestão e avaliação da educação
Coordenação:  Deputado Estadual a confirmar e Re-
presentante do Sindicato dos Professores do Estado 
de Minas
Gerais – SINPRO/MG
14h – Plenária apresentação da síntese dos grupos
Coordenação. Dep. Federal Reginaldo Lopes
17h – Encerramento

ANEXO III 

Carta de Cuiabá 18 de setembro de 2009
Com o objetivo de construir o novo Plano Nacional 

de Educação, PNE, Legislativo e representante da so-
ciedade civil da região Centro-Oeste reuniu-se nos dias 
17 e 18 de setembro de 2009, em Cuiabá, capital do 
Mato Grosso, para o Encontro Regional Centro-Oeste 
“Mais Dez: o Legislativo e a Sociedade construindo 
junto o novo Plano Nacional de Educação”.

Com a coordenação da Comissão de Educação 
e Cultura da Câmara dos  Deputados, presidida pela 
deputada Maria do Rosário, o encontro, foi realizado 
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em parceria com a Assembleia Legislativa do Mato 
Grosso por meio de sua comissão de educação presi-
dida pelo deputado estadual Alexandre Cesar e ampla 
participação da sociedade civil: entidades sindicais, 
estudantis, acadêmicas e do movimento social ligadas 
ao tema Educação.

Nesta oportunidade, mais de 300 participantes 
discutiram temas relevantes para a elaboração do novo 
Plano Nacional de Educação, tendo como referência o 
texto produzido pelo Conselho Nacional de Educação 
“Indicações para subsidiar a construção do PNE 2011-
2020”, bem como o documento referência da CONAE 
2010, a conferência proferida pelo deputado Carlos Abi-
calil e a contribuição dos painelistas representantes das 
entidades SINASEFE, CGTB, UFMT, UNEMAT, CUT, 
IFMT, PUC-GO, UBES, UNDIME/MT, CNTE, CPANHA 
NACIONAL PELO DIREITO DA EDUCACAO, CONTAG, 
CTB E CONSED, SEDUC-MT, SINTEP-MT, UCME, 
FUNAI, ORGANIZAÇÕES INDÍGENAS.

Concluiu-se na oportunidade a necessidade de 
vários encaminhamentos e indicações consideradas 
prioritárias que expomos abaixo:

1. Com relação ao papel do Estado:

a) Implementar o Sistema Nacional Articulado 
de Educação, com a regulamentação do regime de 
colaboração e a responsabilização evidente de cada 
ente participativo do sistema;

b) Legitimar que a titularidade do atendimento do 
direito à educação é do Estado e que a sociedade civil 
tem papel complementar na provisão deste direito; e

c) Deixar claras as diferenças entre os tipos de 
instituições privadas: com fins lucrativos e comunitários 
(não houve acordo sobre a prioridade deste ponto)

2. No tocante à qualidade da educação:

a) Definir e garantir o padrão unitário de quali-
dade; e

b) Implementar avaliação Institucional como fun-
ção diagnóstica e formativa decorrente do Planejamento 
Estratégico da Instituição construído de forma coletiva 
e democrática que considere as condições de trabalho, 
recursos, salários, carreiras e organização da UE’s;

3. Garantir política pública de acesso, permanên-
cia e sucesso de toda a população estudantil bra-
sileira.

4. Sobre a valorização dos profissionais da  
educação:

a) Garantir o cumprimento da Lei do Piso Salarial 
Profissional Nacional, com Plano de Carreira e Cargos 
e Salários aos profissionais da educação, com Jornada 
de trabalho organizada de acordo com a jornada dos 

alunos, concentrada num único estabelecimento de en-
sino e que inclua tempo necessário para as atividades 
complementares ao trabalho de sala de aula; e

b) Universalizar a formação inicial e continuada 
a todos os profissionais da educação.

5. Quanto ao financiamento da educação, ressal-
tamos a importância de investir e aplicar imediata-
mente 7% do PIB na educação brasileira;

6. Em relação aos temas Inclusão, Diversidade e 
Igualdade, enfatizamos a necessidade de oferecer 
transporte escolar de qualidade, que atenda a rea-
lidade da educação do campo, e garantir a forma-
ção dos profissionais da educação para atender as 
especificidades e questões regionais.

A região Centro-Oeste referenda o cumprimen-
to do papel social da educação na construção de um 
Brasil ético, justo, livre e democrático com destaque à 
necessidade de uma compreensão mais ampla destes 
princípios para efetivação na prática educacional na 
perspectiva da superação de uma sociedade exclu-
dente, sexista, homofóbica, racista e com profundas 
desigualdades regionais.

ANEXO IV

Carta de Belo Horizonte 25 de setembro de 2009

No intuito de integrar a construção coletiva do 
novo PNE, a Comissão de Educação e Cultura da 
Câmara dos  Deputados e a Assembléia Legislativa 
de Minas Gerais promoveram, nos dias 24 e 25 de 
setembro, o Encontro da Região Sudeste “Mais Dez: 
o Legislativo e a sociedade construindo junto o novo 
Plano Nacional de Educação”.

Houve ampla discussão sobre os problemas da 
educação brasileira e foram apresentadas várias pro-
postas.

Para os debates, tomou-se como referência o 
texto produzido pelo Conselho Nacional de Educação 
“Indicações para subsidiar a construção do Plano Na-
cional de Educação 2011-2020”, o texto referencia da 
CONAE, a palestra do professor Jamil Curi e os pai-
nelistas do encontro.

Foram escolhidas, como prioridades, as seguin-
tes diretrizes:

1. Em relação à formação profissional:

– Garantir programas permanentes de formação 
inicial e continuada em serviço para profissionais de 
educação básica, visando ao aperfeiçoamento profissio-
nal e atualização nos diversos conteúdos curriculares, 
à utilização adequada das novas tecnologias de infor-
mação e comunicação e à formação específica para 
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atuação em todos os níveis, modalidades de ensino e 
nos contextos pedagógicos específicos;

– Ampliar e garantir a oferta do curso normal de 
nível médio no País;

2. Em relação à valorização profissional:

– Implementar piso salarial e plano de carreira 
para os profissionais da educação, compatíveis com 
sua importância social e com os planos de profissio-
nais de carreiras equivalentes;

– Implementar, em parceria com órgãos e en-
tidades afins, políticas de saúde e de prevenção de 
doenças profissionais voltadas aos profissionais de 
educação;

3. Em relação ao financiamento:

– Ampliar, até 2011, o investimento em educa-
ção pública para 7% do PIB, e para 10%, até 2014, 
na proporção de 1% ao ano e ainda a aplicação de 
25% da Receita Federal em educação até o 2º ano de 
vigência deste plano;

– Garantir a autonomia das pastas estaduais e 
municipais de educação na aplicação dos recursos 
próprios, aperfeiçoando os mecanismos de controle 
social público;

4. Em relação à gestão:

– Promover mudança na legislação no sentido 
de garantir a democratização do processo eleitoral em 
todos os níveis (Dirigentes e Conselhos) e, ainda, ga-
rantir a constituição paritária dos Conselhos (nacionais, 
estaduais e municipais de educação), com a caracteri-
zação do caráter deliberativo dos mesmos; e

– Garantir acesso ao serviço público exclusiva-
mente por concurso público, em que os títulos não se-
jam definidores do resultado final, bem como garantia 
do fim da contratação temporária e terceirização.

5. Em relação à avaliação:

– Estabelecer processo de avaliação que leve em 
consideração todos os atores envolvidos (profissionais, 
chefias e usuários, com o acompanhamento das enti-
dades representativas) e as condições ofertadas pelos 
poderes executivos com vistas ao aprimoramento do 
processo ensino-aprendizagem; e

– Estabelecer sistema de avaliação que não pro-
mova o ranqueamento.

6. Em relação à qualidade da educação:

– Garantir a efetividade do direito à educação 
no Sistema Nacional Articulado de modo a superar 
as desigualdades do país por meio de políticas de 
democratização do acesso (PROUNI, FIES, REUNI, 
Cotas...), permanência e sucesso escolar; e

– Assegurar padrões adequados de infraestrutura 
e equipamentos, recursos didáticos, número de alunos 
por turma, gestão democrática, recursos humanos e 
assistência estudantil, destacando Educação Especial, 
Indígena, Do Campo, Quilombola, Ambiental e Educa-
ção de Jovens, Adultos e Idosos.

A ideia que norteou os debates foi a de que o 
PNE deve ser elaborado de forma a assegurar uma 
educação de qualidade, capaz de formar pessoas 
aptas ao pleno exercício de sua cidadania, explicita-
da nas propostas construídas por todos os grupos de 
trabalho do encontro. – Maria do Rosário,  Deputada 
Federal PT – RS.

Relatório de viagem em Missão Oficial da Câmara 
dos Deputados, a Montevidéu com o objetivo de 
participar da XIX Sessão Ordinária do Parlamento 
do Mercosul, no período de 20 a 22 de setembro 
de 2009.

1. Introdução

Na condição de suplente da Representação Brasi-
leira no Parlamento do Mercosul, recebi o convite para 
participar da XIX Sessão Ordinária do Parlamento do 
Mercosul, realizada no período de 20 a 22 de setem-
bro de 2009, em sua sede na cidade de Montevidéu, 
Uruguai, ocupando a vaga de titular impossibilitado de 
se fazer presente.

Viajei de Brasília para São Paulo (Guarulhos) 
dia 20 de setembro, no voo TAM JJ 3578, partindo 
as 11:50. No mesmo dia pelo voo JJ 8398 prossegui 
para Montevidéu saindo as 15h45 (trecho operado 
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pela Pluna). O retorno no dia 22 de setembro foi pelo 
voo JJ 8047, partindo 14h15 de Montevidéu com des-
tino a São Paulo (Guarulhos). No mesmo dia realizei 
o trecho final até Brasília, saindo de São Paulo pelo 
voo JJ3580 as 18h30.

2. Delegação brasileira

A delegação brasileira presente à XIX Sessão 
Ordinária do Parlamento do Mercosul foi composta 
pelos seguintes parlamentares: Senadores Aloizio 
Mercadante, Inácio Arruda, Efraim Morais, José Nery, 
Marisa Serrano, Pedro Simon e Sérgio Zambiasi, e De-
putados Dr. Rosinha, Nilson Mourão, Renato Molling, 
Beto Albuquerque, Antonio Carlos Pannunzio, Geraldo 
Thadeu, José Paulo Tóffano e Celso Russomano.

3. Agenda de trabalho

As atividades tiveram início às 8 horas e 15 mi-
nutos do dia 21 de setembro, no Hotel NH Colúmbia, 
com café da manhã, como sempre, oferecido pelo Em-
baixador do Brasil junto à ALADI e ao Mercosul, Regis 
Arslanian, que distribuiu aos presentes a “Carta de 
Montevidéu”, acompanhada dos seguintes documen-
tos: a) discurso do Presidente da República, Luiz Iná-
cio Lula da Silva, proferido em reunião extraordinária 
do Conselho de Chefes de Estado e de Governo da 
Unasul, em Bariloche-Argentina, 28 de agosto de 2009; 
b) informativo de assinatura de notas reversais entre 
Brasil e Paraguai sobre cessão de energia de Itaipu; 
c) correspondência encaminhada pela Corte Nacional 
Eleitoral da Bolívia em que se solicita ao Mercosul o 
envio de missão de observação internacional com o fim 
de acompanhar o processo eleitoral naquele país.

A respeito da Reunião da Unasul, o Embaixa-
dor assinalou que não houve consenso. Entretanto, 
destacou dois pontos, quais sejam: a necessidade 
de transparência do acordo militar entre Colômbia e 
Estados Unidos da América (EUA), com notificação 
imediata ao Conselho de Defesa Sul-Americano e 
instituição de um sistema de consultas, e a neces-
sidade de garantias formais sobre a inviolabilidade 
militar, mais especificamente no sentido de que a 
presença militar dos EUA não afeta a soberania dos 
países da região.

O Deputado Dr. Rosinha indagou qual seria a po-
sição dos demais países. O Embaixador, em resposta, 
assinalou que a Colômbia se opôs à adoção dessas 
medidas e ameaçou retirar-se da Unasul, por não ad-
mitir a transparência do acordo, que é secreto.

O segundo tema tratado pelo Embaixador Regis 
Arslanian foi a assinatura, entre Brasil e Paraguai, de 
notas reversais sobre cessão de energia de Itaipu. As 
notas estabelecem a elevação de 5,1 para 15,3 do fator 

de multiplicação aplicável a pagamentos por cessão 
de energia. Tal modificação deverá ser submetida, em 
breve, ao Congresso Nacional, dependendo, para tanto, 
apenas da assinatura das referidas notas pelo Ministro 
de Estado das Relações Exteriores, Celso Amorim, e 
de seu envio aos Ministros de Estado da Fazenda e 
de Minas e Energia.

Sobre o pedido da Corte Nacional Eleitoral da 
República da Bolívia, o Embaixador sugeriu que o 
Parlamento do Mercosul – e não uma comissão da 
representação permanente – fosse responsável pelo 
envio de missão de observação eleitoral. O Deputado 
Dr. Rosinha ponderou que o Parlamento já detém expe-
riência na matéria, “uma vez que ele mesmo já presidiu 
missões nas duas últimas eleições da Bolívia.

O Embaixador tratou, também, da reunião de co-
ordenadores nacionais do Grupo do Mercado Comum, 
na qual a discussão limitou-se ao chamado “acordo 
político”. O Brasil, segundo o Embaixador, esclareceu 
a urgência em se aprovar o acordo político, conside-
rando a exiguidade do prazo para se introduzir a alte-
ração na legislação brasileira.

Ainda com relação ao tema, os parlamentares 
ressaltaram a necessidade de se discutir, no Brasil, a 
eleição para representantes no Parlamento do Merco-
sul. Por essa razão, propuseram que a última sessão 
plenária do Parlamento do Mercosul, deste ano, seja 
realizada em Brasília – e não em Porto Alegre como 
inicialmente acordado. Com a adoção de tal medida, 
acreditam que o Parlamento ganharia maior visibili-
dade no País. Nessa mesma linha, os parlamentares 
sugeriram, ainda, que fossem realizados eventos em 
assembleias legislativas estaduais.

Houve, ainda, a indicação do nome do Deputado 
Cláudio Diaz para a presidência da Comissão de As-
suntos Econômicos, Financeiros, Comerciais, Fiscais 
e Monetários.

4. Reunião de Comissões

Em seguida, a Representação Brasileira deslocou-
se para o Edifício Mercosul, onde se reuniram as se-
guintes Comissões: Desenvolvimento Regional Susten-
tável, Ordenamento Territorial, Habitação, Saúde, Meio 
Ambiente e Turismo, Cidadania e Direitos Humanos, 
Relações Internacionais, Infraestrutura, Transportes, 
Recursos Energéticos, Agricultura, Pecuária e Pesca. 
A Mesa Diretora reuniu-se em caráter reservado.

Minha participação se deu na reunião da Co-
missão de Relações Internacionais. A Comissão pro-
cedeu ao exame de diversas matérias constantes da 
pauta. Encerrado os trabalhos, participei da reunião 
da Comissão de Direitos Humanos que analisava uma 
questão polêmica relativa a Venezuela. Não sendo 
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membro desta Comissão, não tive oportunidade de 
fazer intervenção.

5. Sessão Ordinária de 21 de setembro de 2009

Às 15:45 horas, teve início, no Edifício do Mercosul, 
a XIX Sessão Ordinária do Parlamento do Mercosul.

Fizeram uso da palavra os seguintes parlamentares 
da Representação Brasileira: Inácio Arruda, Aloizio Mer-
cadante, José Paulo Tóffano, José Nery, Pedro Simon, 
Nilson Mourão, Dr. Rosinha e Beto Albuquerque.

Em meu pronunciamento, destaquei a realização 
Conferência da ONU e os debates em torno da crise 
em Honduras. Informei o Plenário que naquele mo-
mento a imprensa brasileira e internacional noticiava 
que o Presidente de Honduras, deposto pelo golpe de 
Estado, Manuel Zelaya, acabava de chegar a embaixa-
da brasileira em Tegucigalpa, pedindo proteção a sua 
vida, de sua família e um grupo de colaboradores, ao 
governo brasileiro. O que foi prontamente atendido pela 
representação diplomática do Brasil naquele País. De-
nunciei o golpe de Estado e manifestei a necessidade 
de retorno de Honduras à normalidade democrática e 
a volta do Presidente Zelaya ao governo, ressaltando 
a importância de punição aos golpistas.

Entre outros, destacaram-se os seguintes mo-
mentos da sessão:

– a posse do Parlamentar Aloizio Merca-
dante na vice-presidência do Parlamento do 
Mercosul, anteriormente ocupada pelo Parla-
mentar Dr. Rosinha;

 – a apresentação, pelo Parlamentar José 
Paulo Tóffano, de proposta de alteração do Regi-
mento Parlamento do Mercosul, com o objetivo 
de estabelecer prazo para que a Secretaria do 
Parlamento dê ciência aos membros do bloco 
sobre os atos do Parlamento do Mercosul;

 – o protesto de cidadãos venezuelanos que 
pretendiam ter participado da reunião da Comis-
são de Cidadania e Direitos Humanos. A mani-
festação teve lugar devido à apresentação pelo 
parlamentar uruguaio Pablo Iturralde, como tema 
para o debate proposto, da questão da democra-
cia na Venezuela; o que foi prontamente rebatido 
pelo Parlamentar Dr. Rosinha, em virtude de a 
Venezuela ainda não integrar o Mercosul como 
membro pleno. O entendimento do parlamentar 
brasileiro foi também adotado pelo Presidente do 
Parlamento, Juan José Domingues;

– a apresentação de proposta de decla-
ração subscrita pelos parlamentares Aloizio 
Mercadante, Inácio Arruda, Beatriz Rojkes, 

Susana Genem e Mariano West, com o fim 
de reafirmar os termos de propostas anterior-
mente apresentadas em apoio ao restabele-
cimento da ordem constitucional democrática 
em Honduras, tendo em vista a divulgação 
pelos canais de imprensa, durante o decur-
so da sessão plenária, de notícia de que o 
presidente hondurenho deposto, Sr. Manuel 
Zelaya, havia regressado ao território de seu 
país e encontrava-se abrigado na embaixada 
brasileira, conforme texto abaixo, subscrito por 
muitos parlamentares. O texto não foi votado 
em Plenário por falta de quorum.

PROPOSTA DE DECLARAÇÃO Nº DE 2009

Tendo em vista que o Parlamento do Mercosul, reu-
nido em sua 19ª Sessão Plenária no dia 21 de setembro 
de 2009, foi informado que o presidente de Honduras, Sr. 
Manuel Zelaya, recentemente deposto por um golpe de 
estado, regressou nesta data ao território daquele país e 
encontra-se abrigado na Embaixada da República Fede-
rativa do Brasil em Honduras, o Plenário do Parlamento 
do Mercosul aprovar a presente Declaração.

Neste sentido, reafirmamos os termos das pro-
postas de declarações que aqui apresentadas pelos 
nobres Parlamentares Aloizio Mercadante, Beatriz 
Rojkes, Guillermo Jenefes e Inácio Arruda, além da 
já aprovada, em 17 de agosto de 2009, de autoria de 
Mariano West.

Reiteramos:
Os valores universais devem reger todas as demo-

cracias nacionais e uma ordem mundial multilateral funda-
mentada nos princípios do direito internacional público.

O presidente de Honduras, Sr. Manuel Zelaya, foi 
eleito em pleito democrático absolutamente legítimo e seu 
governo foi reconhecido por todos os países do mundo.

As divergências políticas e ideológicas são natu-
rais em regimes abertos e não justificam, sob nenhuma 
hipótese, a quebra da ordem democrática.

O anacrônico e absurdo golpe de estado perpe-
trado em Honduras constituiu-se em grave afronta a 
todas as democracias da América Latina, região que 
vem, a cada dia, consolidando e ampliando seus re-
gimes democráticos.

Os golpes de Estado são absolutamente incom-
patíveis com a Declaração Universal dos Direitos do 
Homem da ONU, particularmente com o que está de-
terminado no parágrafo 3 do seu Artigo XXI, o qual 
reza que:

A vontade do povo será a base expressa em elei-
ções periódicas e legítimas, por sufrágio universal, por 
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voto secreto ou processo equivalente que assegure a 
liberdade de voto;

Os atentados cometidos pelos golpistas de Hon-
duras contra a imprensa e a repressão às manifestações 
populares, assim como as denunciadas execuções de 
partidários do presidente Manuel Zelaya.

Apesar das manifestações inequívocas da Assem-
bleia-Geral da ONU, da OEA e de toda a comunidade 
internacional, no sentido de assegurar a volta imedia-
ta do legítimo governante de Honduras, Sr. Manuel 
Zelaya, ao seu país e ao cargo, o governo golpista de 
Honduras recusou todas as propostas de negociação 
efetuadas pelo Prêmio Nobel e presidente da Costa 
Rica, Sr. Oscar Arias, mantendo-se intransigente em 
sua postura ilegítima e antidemocrática.

Considerando, por fim, os laços de amizade e 
solidariedade que unem indissoluvelmente os povos 
do Mercosul e hondurenho, e se associando ao desejo 
comum de que a América Latina se integre sob a égide 
dos princípios democráticos e da justiça social.

O PARLAMENTO DO MERCOSUL DECLARA:

• Seu grande regozijo com esse primei-
ro passo para o restabelecimento da ordem 
constitucional em Honduras, para o qual muito 
tem contribuído a resistência de seu povo e a 
solidariedade de todos os países irmãos, do 
continente e de todo o mundo.

• Seu entendimento que torna-se funda-
mental neste momento que esta mesma rede 
de solidariedade garanta a integridade física 
de Manuel Zelaya e sua recondução incondi-
cional ao mandato democrático outorgado pelo 
povo hondurenho.

• Sua clara consciência de que o resta-
belecimento do estado de direito democráti-
co e sua vigência permanente é a finalidade 
central neste momento para aquele país, para 
que aventuras golpistas não tentem se repetir 
em nosso continente, reeditando práticas que 
já sepultamos para sempre.

Às 20 horas, a XIX Sessão Ordinária do Parla-
mento do Mercosul foi encerrada.

Brasília DF, 1º de outubro de 2009. – Nilson 
Mourão,  Deputado Federal – PT.

Brasília, 1º de outubro de 2009

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES (CVT)

RELATÓRIO SOBRE A MISSÃO OFICIAL DA  
SUBCOMISSÃO ESPECIAL PARA TRATAR DO 

TRANSPORTE DE PASSAGEIRO SOBRE TRILHOS 
NAS REGIÕES METROPOLITANAS DO PAÍS.

Relatório Visita Técnica Metrô de Belo Horizonte

O presidente da Comissão de Viação e Transpor-
tes da Câmara dos  Deputados, Jaime Martins (PR/MG), 
e os membros da Subcomissão Especial para Tratar do 
Transporte de Passageiro sobre Trilhos nas Regiões 
Metropolitanas do País – Subtrirm,  Deputados Van-
derlei Macris (PSDB/SP) e Leonardo Quintão (PMDB/
MG) estiveram em Missão Oficial na cidade de Belo 
Horizonte, no dia 15 de setembro de 2009, para co-
nhecer os sistemas metroferroviários de transporte de 
passageiros dessa capital.

Essa Missão Oficial integra o Plano de Trabalho da 
Subcomissão, criada no âmbito da Comissão de Viação 
e Transportes no dia 8 de abril passado, com o objetivo 
de discutir perspectivas, planejamento e investimentos 
nessa modalidade de transporte de passageiros.

O  Deputado Vanderlei Macris chegou na manhã 
do dia 15 de setembro no Aeroporto de Confins – MG, 
onde seguiu para a Superintendência da CBTU para 
o início da programação em Belo Horizonte.

9h40 Recepção no Gabinete da Superintendência 
da Companhia Brasileira de Trens Urbanos; estavam 
presentes os  Deputado Federais Leonardo Quintão, 
Vanderlei Macris e Jaime Martins, Presidente da Co-
missão de Viação de Transportes, o superintendente 
regional da CBTU, Sr. José Roizenburch, o  Deputado 
Estadual Gustavo Valadares, os Vereadores Paulinho 
Motorista e Bruno Miranda, acompanhado de asses-
sores e coordenadores.
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9h50 Sala de Reuniões da Superintendência – Início 
da apresentação do relatório da Superintendência 
regional da CBTU em Minas Gerais sobre as obras e 
projetos de expansão do metrô de Belo Horizonte de 
Região Metropolitana.
11h10 Visita ao Centro de Controle Operacional do 
Metrô de BH.
11h45 Visita à estação Central, onde parlamentares, 
superintendentes e coordenadores iniciaram a via-
gem no metrô da Linha 1 até a estação Eldorado, em 
Contagem.
12h20 Visita às obras da linha 2, no Bairro Calafate.
13h Chegada ao Pátio de manutenção que fica na es-
tação de São Gabriel e almoço no refeitório.
13h50 Visita à Estação Vilarinho, onde a visita foi fi-
nalizada.
15h Retorno à Brasília  – Vôo GOL 1662  – Confins 
(BH) com destino à Brasília

Ao término da visita, no fim da tarde, o  Deputado 
Vanderlei Macris e os demais parlamentares se dirigi-
ram até o Aeroporto de Confins/MG, de onde partiram 
em direção a Brasília.

Justificação

O Metro de Belo Horizonte é operado pela Com-
panhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) e possui, 
atualmente, 28,2 kmquilômetros de extensão, trans-
portando cerca de 145 mil usuários por dia.

A operação comercial do Metrô de Belo Hori-
zonte teve início em 1º de agosto de 1986. Nesta 
época, entraram em operação seis estações, ligando 
Eldorado e Londrina, com 10,8 quilômetros de linha 
e apenas três trens. Em 1987, foram incorporados ao 
trecho a estação Central e mais dois trens. A partir de 
1994 mais onze trens foram colocados em operação, 
sendo: um em 1994, cinco em 1995, quatro em 1996 
e um em 2000. A frota de 25 trens foi’ completada em 
dezembro de 2001.

Em 7 de novembro de 2005 as estações em ope-
ração parcial passaram a funcionar normalmente, ou 
seja, os trens seguem diretamente da estação Eldorado 
à Vilarinho. Desta forma, concluiu-se a Linha 1. 

Com a construção do novo Centro Administrati-
vo do Governo de Minas, a CBTU estuda formas de 
ampliar a linha 1 do metrô, que poderia ganhar mais 
três estações subterrâneas no sentido Vilarinho – Ser-
ra Verde: Venda Nova (Av. Vilarinho), Serra Verde (Av. 
Finlândia) e Centro Administrativo.

A Comissão de Viação e Transportes tem traba-
lhado para colaborar intensivamente para uma nova 
logística de transportes no País. A Comissão de Via-
ção e Transportes tem trabalhado também para a inte-
gração de todos os modais de Transportes. Com esse 

intuito, pretende-se melhorar o fluxo da produção no 
País e, conseqüentemente, a competitividade de nos-
sos produtos. Procura assim, através de sua dinâmica, 
construir uma nova logística de transportes no Brasil, 
criando assim um sistema mais eficiente e de alta ca-
pacidade de produção.

Outra preocupação da Comissão de Viação e 
Transportes é a infraestrutura necessária para a reali-
zação da Copa do Mundo de 2014. Em maio de 2009, 
Belo Horizonte foi selecionada para uma das sedes da 
Copa do Mundo de Futebol de 2014. Um dos compro-
missos firmados em sua candidatura foi a construção 
do metrô do centro até à Pampulha/Mineirão, a Linha 
Savassi/Pampulha. No entanto, o projeto desta linha não 
está pronto, nem definido seu trajeto específico (se ao 
longo da Av. Antônio Carlos ou trajeto alternativo).

Diante de tais problemas, a Comissão de Viação 
e Transportes criou, no dia 8 de abril deste ano, uma 
Subcomissão Especial, para tratar de assuntos relacio-
nados ao transporte sobre trilhos, nas regiões metropo-
litanas. O objetivo da Subcomissão é discutir questões 
ligadas à situação atual deste modal de transportes, a 
sua perspectiva para o futuro e os investimentos para 
a melhoria do setor.

As visitas técnicas fazem parte do Plano de Tra-
balho da Subcomissão. Os parlamentares (membros 
da subcomissão) já visitaram o metrô de São Paulo e 
do Rio de Janeiro.

Conclusão

O transporte metroviário tem um papel social e 
econômico de grande importância, para o crescimento 
do País. É um meio de transporte rápido, eficaz, ali-
via os congestionamentos, diminui a poluição e o uso 
indiscriminado de energia automotiva. A CVT criou a 
subcomissão para resolver alguns gargalos do setor e 
contribuir para a implantação das malhas no País.

Durante a visita, os deputados da Comissão de 
Viação e Transportes, puderam expressar, para os di-
rigentes da Companhia Brasileira de Trens Urbanos 
(CBTU), seu otimismo quanto à possibilidade da libe-
ração de R$50 milhões, oriundos do Governo Federal 
(Casa Civil e Ministério das Cidades), para a aplicação 
nas obras do metrô de Belo Horizonte. Os recursos 
já estão disponíveis e precisam ser liberados, com a 
apresentação de projeto Executivo já existente, que 
deverá ser adequado pela Companhia Brasileira de 
Trens Urbanos (CBTU).

De acordo com o Presidente da CVT,  Deputado 
Jaime Martins (PR/MG), a prioridade da Comissão 
será conquistar novos recursos, para as obras de 
modernização da Linha 1, com a compra de mais 10 
carros, o que poderia atender a novos 100 mil usuá-
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rios/dia. Atualmente, a Linha 1 atende a mais de 200 
mil usuários/dia. No seu projeto inicial, a previsão era 
de que o atendimento chegasse a 340 mil usuários/
dia. O custo desses novos equipamentos, seria de R$ 
681 milhões.

Outra notícia que motivou os parlamentares e 
representantes da CBTU foi a possibilidade de colo-
car logo em andamento as obras da Linha 2 (Calafate/
Barreiro). O Projeto Executivo da obra, que estava pa-
rado devido a uma questão jurídica há seis anos, teve 
todas as diligências do Tribunal de Contas da União 
atendidas, e já está liberado.

Com estas visitas aos metrôs, queremos apre-
sentar uma proposta de metodologia de valoração 
ambiental para transporte público, no estado de Minas 
Gerais, com o objetivo de avaliar o quanto a poluição 
do ar, provocada pelos transportes, impacta a saúde 
humana e o bem-estar social da população.

Os transportes nas grandes cidades tem sido um 
fator de degradação da qualidade de vida da população. 
No seu papel de indutor de crescimento, ele acabou 
contribuindo para um ciclo de desenvolvimento que se 
tornou insustentável para a vida nas cidades. O cresci-
mento da motorização trouxe os congestionamentos, 
os acidentes de trânsito e a poluição do ar como con-
seqüência. A principal fonte de poluição atmosférica 
e sonora nas grandes regiões urbanas brasileiras é o 
irrefreável crescimento da frota motorizada.

Considerando o agravamento da poluição do ar, 
nas grandes cidades, numa perspectiva de crescimen-
to da motorização e dos investimentos em transporte 
público, com tecnologias emissoras de poluentes no-
civos à saúde humana, é necessário que se adotem 
indicadores que sirvam de parâmetro para avaliação 
da sustentabilidade desse modal de transporte.

A Comissão de Viação e Transportes procura, 
in loco, parâmetros econômicos, que quantifiquem a 
proporção dos danos e dos benefícios ambientais de 
determinados sistemas de transporte, no que se re-
fere aos impactos na saúde humana. Também procu-
ramos subsídios para a disponibilização de cálculos 
dos custos-benefícios de sistemas de transporte o 
que poderá traduzir o custo efetivo dos investimentos 
e servir como uma variável importante para justificar 
investimentos em sistemas sobre trilhos e para a ob-
tenção de recursos para seu financiamento.

Com estas visitas, a Comissão de Viação e Trans-
portes procura indicadores para avaliação da susten-
tabilidade de alternativas de transporte, que também 
sirvam de ferramenta de controle, orientação prática 
e elemento para a tomada de decisões. – Vanderlei 
Macris –  Deputado Federal.

PROJETO DE LEI Nº 5.992, DE 2009 
(Do Sr. Carlos Sampaio)

Acrescenta o art. 45-A, na Lei nº 8.987, 
de 03 de maio de 1995, vedando a cobrança 
de tarifa de pedágio de pessoas residentes 
em Município em que está localizada a pra-
ça de cobrança.

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.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei 8.987, de 03 de maio de 1995, pas-

sa a vigorar acrescida do artigo 45-A, com a seguinte 
redação:

“Art. 45-A. Nas concessões de rodovias 
públicas, é proibida a cobrança de tarifas de 
pedágio das pessoas com residência perma-
nente no Município em que estiver localizada 
a praça de cobrança.

§ 1º Os Estados e a União deverão re-
ver, no prazo de cento e oitenta dias, os atuais 
contratos de concessão, adaptando-os à regra 
prevista no caput deste artigo.

§ 2º Para fins do disposto no §1º, os 
contratos em vigor poderão ter seu prazo de 
vigência estendido pelo tempo necessário ao 
restabelecimento do equilíbrio econômico-
financeiro.

§ 3º É vedado o aumento de tarifa de pe-
dágio para fins de restabelecimento do equi-
líbrio econômico-financeiro dos atuais con-
tratos”.
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Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

Após as primeiras experiências práticas, hodier-
namente há um consenso quanto ao acerto na adoção 
da medida administrativa de concessão de rodovias 
públicas. É certo que ainda existe um clamor quanto 
ao valor da tarifa cobrada em algumas praças, mas é 
inegável que as rodovias sob o regime de concessão 
oferece ao usuário um maior conforto, além de garan-
tir muito mais segurança para os mesmos. Deve ser 
ressaltado que, no limite, essa segurança importa pre-
servar a vida de muitos cidadãos.

Essa consciência coletiva dos avanços conquis-
tados com as concessões, decorre do reconhecimento 
de que a iniciativa privada tem muito mais condições 
de fazer os investimentos necessários à preservação 
das estradas, além de oferecer inúmeros serviços de 
atendimento aos usuários. O Estado, por sua vez, ape-
sar de detentor do poder regulamentar e fiscalizatório, 
não mais necessitou fazer vultosos aportes financeiros 
nessa área, o que lhe permitiu investir em áreas como 
educação e saúde que, como todos sabem, necessi-
tam de recursos inadiáveis.

Todavia, os estudos que levaram à conclusão da 
importância das concessões, também fizeram aflorar 
a indignação para com casos evidentes de injustiças. 
Refiro-me, aqui, à realidade daqueles munícipes que, 
sem qualquer motivo plausível, são obrigados a pa-
gar pedágio para transitarem dentro de sua própria 
cidade.

Visando corrigir essa anomalia é que apresenta-
mos este projeto de lei objetivando proibir a cobrança 
de pedágio desses munícipes, o que, acreditamos, 
estabelecerá uma justiça local.

Ante a necessidade urgente de se estabelecer 
esse novo direito para aqueles que residem nos men-
cionados Municípios, estamos, ainda, prevendo a revi-
são, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da 
publicação da lei, dos contratos que estarão vigentes. 
Essa possibilidade de revisão é necessária para que 
seja restabelecido o equilíbrio econômico-financeiro 
existente à época em que ocorreu a concessão. 

Por fim, vedamos, taxativamente, o aumento da 
tarifa de pedágio (como forma de buscar-se o referido 
equilíbrio econômico-financeiro) pois, caso contrário, 
ao invés de promovermos a almejada justiça social, 
estaríamos penalizados os demais usuários das rodo-
vias sob regime de concessão.

Deve ser ressaltado, ainda, que não há que se 
falar em inconstitucionalidade desta proposição sob o 
argumento de que a Lei Federal não pode regulamentar 

as concessões das Unidades da Federação. É que o 
art. 175, da Constituição Federal, mais especificamente 
seu parágrafo único, inciso III, deixa claro que caberá 
à lei federal regulamentar a política tarifária das con-
cessões públicas. Logo, este projeto de lei, longe de 
ser inconstitucional, ao alterar a lei que regulamenta 
as concessões e permissões públicas, só faz cumprir 
a Constituição Federal ao estabelecer uma política ta-
rifária mais justa para as concessões de rodovias.

Esclarecemos, derradeiramente, que o benefício 
em questão atenderá os usuários de rodovias fede-
rais e estaduais, para que possamos, dessa forma, 
dar um tratamento isonômico a todos os cidadãos 
deste país.

Ante o exposto, esperando ter demonstrado a co-
erência e a necessidade deste projeto de lei, aguardo, 
de meus pares, o seu acolhimento.

Sala das Sessões, 8 de setembro de 2009. – Carlos 
Sampaio,  Deputado Federal, PSDB/SP.

PROJETO DE LEI N° 6.125, DE 2009 
(Do Senado Federal) 

Ofício N° 2.067 DE 2009 (Sf) 
PLS N° 256 DE 2005

Disciplina o uso de cassetetes e armas 
perfurocortantes pelos agentes de seguran-
ça pública, nas atividades de policiamento 
ostensivo, em todo território nacional.

Despacho: Ás Comissões de Seguran-
ça Pública e Combate ao Crime Organizado 
e Constituição e Justiça e de Cidadania (art. 
54 RICD).

Apreciação: Proposição sujeita à 
apreciação do Plenário.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Esta lei regulamenta o uso de cassetetes 

e armas perfurocortantes pelos agentes de segurança 
pública, nas atividades de policiamento ostensivo, em 
todo o território nacional.

Art. 2° É vedado o uso de cassetete de madeira e 
de espada, lança ou arma perfurocortante congênere, 
salvo, quanto às últimas, no caso de solenidades, ma-
nifestações festivas, comemorativas ou equivalentes.

Art. 3° Os agentes de segurança pública poderão 
fazer uso, em suas atividades regulares, de cassetete 
de borracha ou elétrico, de baixa amperagem, de forma 
suficiente e necessária para garantir a ordem pública 
e inibir agressões.

Art. 4° Os órgãos policiais manterão livro especial 
para o registro das situações em que tenham sucedi-
do lesões corporais graves em decorrência do uso de 
cassetete por agentes de segurança pública, com a 
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indicação do motivo, lavrando-se o termo respectivo, o 
qual será assinado pela autoridade competente, deven-
do cópia do mesmo ser juntada aos autos do inquérito 
policial ou processo judicial resultante.

Art. 5° Quando, em autos ou papéis de que conhe-
cerem, os juízes ou tribunais verificarem a existência 
de abuso ou irregularidade no emprego dos equipa-
mentos referidos no art. 2°, remeterão ao Ministério 
Público as cópias e os documentos necessários para 
a apuração da responsabilidade penal.

Art. 6° Esta lei entra em vigor após decorridos 180 
(cento e oitenta) dias de sua publicação oficial.

Senado Federal, 29 de setembro de 2009. – Senador 
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

PROJETO DE LEI Nº 6.126, DE 2009 
(Do Senado Federal) 

OFÍCIO N° 2.068 DE 2009 (SF)  
PLS Nº 220 DE 2008

Altera o Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 – Código Penal, para 
tomar crime a falsificação, adulteração ou 
fabricação de cigarro em desacordo com a 
legislação sanitária.

Despacho: Ás Comissões de Seguran-
ça Pública e Combate ao Crime Organizado e 
Constituição e Justiça e de Cidadania (Mérito 
e art. 54, RICD).

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 274 e 275 do Decreto-Lei nº 2.848, 

de 7 de dezembro de 1940 Código Penal, passam a 
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 274 ................................................
Parágrafo único. Incorre na mesma pena 

quem, em desacordo com a legislação sani-
tária, fabrica, falsifica, corrompe, adultera ou 
altera cigarros, cigarrilhas, charutos ou qual-
quer outro produto fumígeno, derivado ou não 
do tabaco.” (NR)

“Art. 275. Inculcar, em invólucro, embala-
gem ou recipiente de produtos submetidos ao 
regime de vigilância sanitária, a existência de 
substância que não se encontra em seu con-
teúdo, que nele existe em quantidade menor 
que a mencionada ou maior que a autorizada 
pela legislação sanitária:

 ..............................................................
Parágrafo único. Está sujeito às penas 

deste artigo quem omitir ou disfarçar informa-
ção, expressão, advertência, sinal ou dizer que 

deva constar do rótulo, embalagem, publicida-
de ou propaganda dos produtos de que trata 
o caput.” (NR)

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

Senado Federal, 29 de setembro de 2009. – Senador 
José Sarney, Presidente do Senado Federal

PROJETO DE LEI Nº 6.127, DE 2009 
(Do Senado Federal) 

Ofício Nº 2.069 DE 2009 (SF) 
PLS Nº 392 DE 2008

Inclui, entre os servidores que desen-
volvem atividades exclusivas de Estado, os 
servidores do Plano de Carreira e Cargos da 
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE).

Despacho: Às Comissões de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público e Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD).

Apreciação: Proposição Sujeita à Aprecia-
ção Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O § 3º do art. 71 da Lei nº 11.355, de 19 

de outubro de 2006, passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 71 ..................................................
§ 3º Os ocupantes dos cargos de provi-

mento efetivo do IBGE são responsáveis pela 
execução das atividades de estatística, geo-
grafia e cartografia, em âmbito nacional, de-
correntes das competências a que se referem 
o inciso XV do art. 21 e o inciso XVIII do art. 
22 da Constituição Federal e, em razão das 
funções que executam, desenvolvem ativida-
des exclusivas de Estado.” (NR)

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

Senado Federal, 29 de setembro de 2009. – Senador 
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

PROJETO DE LEI Nº 6.130, DE 2009 
(Do Sr. Felipe Maia)

Autoriza a criação do Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia da Zona 
Oeste da cidade de Natal, no Estado do Rio 
Grande do Norte.

Despacho: Às Comissões de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público; Educa-
ção e Cultura; Finanças e Tributação (Art. 54 
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RICD); e Constituição e Justiça e de Cidada-
nia (Art. 54 RICD).

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia-
ção conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a criar 

o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
da Zona Oeste de Natal, vinculado ao Ministério da 
Educação, com sede e foro no município de Natal, no 
Estado do Rio Grande do Norte.

Art. 2º O Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia da Zona Oeste de Natal terá como objetivos 
ministrar educação superior, básica, profissional e tec-
nológica, nas diferentes modalidades de ensino, para 
atender às necessidades socioeconômicas daquela re-
gião, especialmente nas áreas da indústria, comércio, 
turismo e saúde, em particular de enfermagem.

Art. 3º A personalidade jurídica do Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia da Zona Oeste de 
Natal, sua estrutura organizacional e formas de fun-
cionamento serão definidos nos termos da legislação 
pertinente e de seu Estatuto.

Art. 4º O patrimônio do Instituto Federal de Edu-
cação, Ciência e Tecnologia da Zona Oeste de Natal 
será composto pelos bens e direitos que lhe venham 
a ser doados pela União, Estados, Municípios e por 
outras entidades públicas e particulares e por bens e 
direitos que o Instituto venha a adquirir.

Art. 5º A implantação do Instituto Federal de Edu-
cação, Ciência e Tecnologia da Zona Oeste de Natal 
fica sujeita à existência de dotação específica no or-
çamento da União e ao disposto na Lei nº 9.962, de 
22 de fevereiro de 2000.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data da sua 
publicação.

Justificação

Natal, a capital do Estado do Rio Grande do Nor-
te, é conhecida por suas belezas naturais, por seu ar 
puro e por ser a cidade com o clima mais agradável 
para se viver no Brasil, com uma temperatura média 
em torno de 28°C. 

Dona de privilegiada posição geográfica, loca-
lizada no litoral nordestino, na chamada “esquina do 
continente” ou “esquina do Atlântico”, Natal é uma 
das capitais que mais se desenvolvem hoje no país, 
com uma economia moderna e dinâmica baseada no 
comércio, na indústria e, principalmente, no turismo, 
segmento que chega a concentrar 25% da população 
economicamente ativa da capital e de grande relevância 
para o crescimento econômico e social do Estado.

Apesar de seu notável progresso, como toda ci-
dade moderna, Natal ainda possui pontos nos quais a 

população encontra muita dificuldade para satisfazer 
necessidades básicas como assistência médica, mo-
radia e, principalmente, educação.

A Zona Oeste de Natal é uma dessas regiões 
carentes que, desde a sua criação, em 1989, abriga 
uma população mais desfavorecida, com a menor renda 
média daquela capital. A região engloba dez bairros, 
onde vivem cerca de 200 mil pessoas, cerca de 30% 
da população de Natal, ocupando aproximadamente 
48 mil domicílios e cuja renda média mensal é de 2,92 
salários mínimos. 

A Zona Oeste é a que apresenta o maior índice 
de analfabetismo na capital, com mais de 21% dos 
moradores sem saber ler ou escrever. Além do analfa-
betismo, que atinge parte considerável da população, 
os jovens da região sofrem com a falta de escolarida-
de e de qualificação profissional, que os força a cair 
no mercado informal de trabalho. Hoje, subempregos 
e o comércio informal constituem a realidade de boa 
parte dos moradores da área.

Para atender àquela população, tão desprovida 
de oportunidades de acesso ao ensino superior e à 
educação técnica e profissional, propomos a instala-
ção de um Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia – IFET na Zona Oeste de Natal, que, além 
de ministrar cursos na área da indústria, comércio e 
turismo, inclua também a formação na área de saúde, 
especialmente de enfermagem, uma das carências 
mais urgentes da região. 

Contamos, assim, com a aprovação dos nobres 
Pares a esta iniciativa que tanto beneficiará essa parcela 
tão necessitada da população da cidade de Natal. 

Sala das Sessões, 30 de setembro de 2009. – 
 Deputado Felipe Maia. 

PROJETO DE LEI Nº 6.131, DE 2009 
(Do Sr. Gilmar Machado)

Denomina “Viaduto Homero Santos” 
o viaduto de duas passagens superiores, 
sendo uma na Av. Europa e outra na Rua 
Londres, ligando os bairros Tibery e Cus-
tódio Pereira da cidade de Uberlândia, no 
Estado de Minas Gerais.

Despacho: Às Comissões de Viação e 
Transportes; Educação e Cultura; e Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD). 

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia-
ção conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica denominado “Viaduto Homero San-

tos” o viaduto de duas passagens superiores, sendo 
uma na Av. Europa e outra na Rua Londres, ligando os 
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bairros Tibery e Custódio Pereira da cidade de Uber-
lândia, no Estado de Minas Gerais.

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

Justificação

Homero Santos nasceu na cidade de Uberlândia, 
no Estado de Minas Gerais, em 29 de Janeiro de 1930. 
Em 05 de outubro de 2008 veio a falecer. Sempre com 
os olhos no futuro e na busca por melhoria das condi-
ções de seus conterrâneos ingressou na política. Foi 
Vereador em Uberlândia, MG (1954 a 1962).  Deputado 
Federal (1971 a 1974/1974 a 1978/1978 a 1982/1982 
a 1986 e 1986 a 1988). 

Foi Secretário da União Nacional dos Estudantes 
na Gestão Ubaldo de Maio (1949). Advogado de 1953 
a 1964. Sócio Fundador da Instituição Uberlandense de 
Ensino (1955). Líder do PSD e Presidente da Câmara 
Municipal de Uberlândia, MG. Professor Titular de Di-
reito Penal da Faculdade de Direito da Universidade de 
Uberlândia (1962).  Deputado Estadual (1963 a 1970). 
Líder da ARENA e do Governo Estadual (Governo Is-
rael Pinheiro). Membro da Co- missão de Siderurgia 
e Mineração na Assembléia Legislativa. Presidente da 
Assembléia Legislativa de Minas Gerais (1970). Minis-
tro do Tribunal de Contas da União (1988).

Além de Bacharel em Bacharel em Ciências Ju-
rídicas e Sociais pela Faculdade de Direito da Uni-
versidade do Estado da Guanabara é autor de várias 
obras literárias dentre as quais A Mocidade e a Políti-
ca, 1973. Uberlândia – Terra Fértil, 1974. JK, 1978. O 
Poder Legislativo e o Advogado, 1979. Educação com 
Seriedade e Patriotismo, 1980. Problemas Políticos 
Brasileiros, 1980. III Encontro Estadual de Vereadores 
de Mato Grosso, 1984. JK- Oito Anos Depois, 1984. O 
Servidor Público e seus Problemas, 1985. Sugestões 
à Assembléia Nacional Constituinte, 1987. Centenário 
de Uberlândia, 1988. Homero Santos no Tribunal de 
Contas da União, 1988. A Alteração dos Métodos e 
Técnicas de Fiscalização e Controle das Estatais, 1991, 
in RTCU 50/71. O Alcance e o Valor das Decisões dos 
Tribunais de Contas no Novo Ordenamento Jurídico 
Constitucional, 1991, in RTCU 48/214. Fundos Fede-
rais, 1992, in RTCU 51/21. Estrutura e Competência 
das Unidades de Controle Interno; Breves Considera-
ções, 1993, in RTCU 55/23.

Possui vários Títulos de Cidadania em Municípios 
Mineiros (Monte Alegre de Minas, Canápolis, Centrali-
na, Capinópolis, ltuiutaba, Indianópolis, Prata, Campina 
Verde, Nova Ponte, Pedrinópolis, Santa Vitória, Ipiaçu, 
Gurinhatã, Cachoeira Dourada, ltapagipe, Grupiara, 
Patrocínio, Iturama e Belo Horizonte), bem como em 
Natal- RN, Rio de Janeiro – RJ.

Destacou-se como Presidente do TCU (1997-
1998) na conclusão e inauguração das obras dos 
Anexos I e II do Edifício-Sede do Tribunal, em Brasí-
lia, do respectivo Restaurante e da Praça dos Servi-
dores, em frente à rampa lateral de acesso ao prédio. 
Construção de sedes próprias para representações 
do TCU em sete Estados e reforma de quatro outras 
representações. 

Foi homenageado emprestando seu nome em 
Uberlândia-MG ao: Palácio dos Esportes HOMERO 
SANTOS no U.T.C.; Diretório Acadêmico HOMERO 
SANTOS da Faculdade de Odontologia da Universidade 
Federal de Uberlândia; Plenário HOMERO SANTOS – 
Câmara Municipal de Uberlândia. Em Campina Verde: 
Parque de Exposições HOMERO SANTOS do Sindicato 
Rural. Em Itapagipe: Parque de Exposições HOMERO 
SANTOS do Sindicato rural. Em Santa Vitória: Fórum 
MINISTRO HOMERO SANTOS. Em Ipiaçu: Estádio 
Municipal HOMERO SANTOS. Em Gurinhatã: Conjunto 
Habitacional HOMERO SANTOS. Em Aracaju: Auditó-
rio HOMERO SANTOS da SECEX/SE, TCU. Em Belo 
Horizonte: Auditório HOMERO SANTOS da SECEX/
MG, TCU. Em Iturama: Biblioteca HOMERO SANTOS 
da Faculdade Aldete Maria Alves – FAMA. Em Maceió: 
Biblioteca HOMERO SANTOS da SECEX/AL, TCU. 
No Rio de Janeiro: Gabinete HOMERO SANTOS da 
SECEX/RJ, TCU. Em São Paulo: Auditório HOMERO 
SANTOS da SECEX/SP, TCU. Em Manaus: Auditório 
HOMERO SANTOS da SECEX/ AM, TCU.

Administrador moderno e cidadão carismático, 
Homero Santos não media esforços na defesa dos in-
teresses da sua cidade, sendo merecedor, portanto, 
dessa justa homenagem. 

Pelos motivos expostos, esperamos contar com 
o apoio dos nobres Colegas Parlamentares para a 
aprovação deste projeto de lei.

Sala das Sessões, 30 de setembro de 2009. – 
 Deputado Gilmar Machado.

PROJETO DE LEI Nº 6.135, DE 2009 
(Do Sr. Fernando Chiarelli)

Acrescenta parágrafo ao art. 102, da 
Lei nº 9.503, de 1997, que institui o Código 
de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre o 
transporte de carregamento de cana-de-
açúcar nas estradas e rodovias.

Despacho: Às Comissões de Viação e 
Transportes; e Constituição e Justiça e de Ci-
dadania (Art. 54 RICD). 

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia-
ção conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei acrescenta parágrafo ao art. 102, 

do Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre o 
transporte de carregamento de cana-de-açúcar nas 
estradas e rodovias.

Art. 2º O art. 102 da Lei nº 9.503, de 1997, que 
institui o Código de Trânsito Brasileiro, passa a vigorar 
acrescido do seguinte § 1º, renumerando-se o pará-
grafo único em § 2º.

“Art. 102 ................................................
§ 1º Os carregamentos de cana-de-açú-

car serão transportados nas estradas e rodo-
vias exclusivamente em caminhões tipo baú.

§ 2º ............................................... (NR)”

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

Justificação

A apresentação deste projeto de lei prende-se à 
necessidade urgente de se reduzir o número de ocor-
rências de acidentes de trânsito em estradas e rodovias 
causados pela queda de parte dos carregamentos de 
cana-de-açúcar transportados em caminhões comuns, 
de carrocerias abertas.

Esses acidentes, causam danos muitas vezes 
irreparáveis, e podem criar sérios embaraços para os 
produtores ou embarcadores do carregamento. Indi-
retamente, isso será capaz até de afetar a própria ati-
vidade econômica de exploração da cana-de-açúcar 
e seus derivados.

Para evitar todos esses prejuízos, será preciso que 
a cana-de-açúcar seja transportada, exclusivamente, 
em caminhões tipo baú. Consideramos, portanto, que 
essa disposição deva constar de imediato no Código 
de Trânsito Brasileiro, nos termos por nós propostos.

Pela importância dessa iniciativa, esperamos que 
seja aprovada pelos ilustres Parlamentares. 

Sala das Sessões, 30 de setembro de 2009. – 
 Deputado Fernando Chiarelli. 

PROJETO DE LEI Nº 6.141, DE 2009 
(Do Sr. Francisco Rossi)

Confere o título honorífico de “Capital 
da Revolução Constitucionalista de 1932” 
ao Município de Cruzeiro, Estado de São 
Paulo.

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.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É conferido o título honorífico de “Capital 

da Revolução Constitucionalista de 1932” ao Municí-
pio de Cruzeiro.

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data da sua 
publicação.

Justificação

Esta proposição tem por escopo conferir o título 
honorífico de “Capital da Revolução Constitucionalista 
de 1932” ao Município de Cruzeiro, nos mesmos mol-
des do Projeto de Lei nº 202, de 2006, já aprovado 
pela Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, 
apresentado pelo  Deputado Estadual Said Mourad e 
que se transformou em Lei Estadual em 10/08/08.

A cidade de Cruzeiro, indiscutivelmente, foi palco 
de importantes eventos da Revolução de 32. Por sua 
localização, ela era considerada estratégica tanto por 
tropas constitucionalistas como por federais. Fazendo 
divisa com Estado de Minas Gerais e próxima ao Es-
tado do Rio de Janeiro, dois dias após o início da Re-
volução de 32, cem soldados paulistas já ocupavam 
o Grande Túnel da Mantiqueira, mais conhecido como 
“Túnel de Cruzeiro”, na divisa com a cidade de Passa 
Quatro – MG, e situado numa região de exuberante 
beleza natural, sendo um dos locais mais citados por 
ex – combatentes e historiadores.

O túnel foi construído por determinação de Dom 
Pedro II e inaugurado em 5 de março de 1883. Ali ocor-
reram as lutas mais sangrentas deste conflito e, ainda 
hoje são preservadas ao seu redor as valas utilizadas 
como trincheiras pelos paulistas durante as batalhas 
contra as tropas federais.

Em julho de 1932, explode uma revolta contra o 
presidente Getúlio Vargas que envia tropas federais 
para conter a rebelião. As forças paulistas lutam con-
tra o exército durante três meses e esse episódio fica 
conhecido como a Revolução Constitucionalista de 
1932. Getúlio havia assumido a presidência do Brasil 
em caráter provisório em 1930, com amplos poderes. 
Todas as instituições legislativas foram abolidas, des-
de o Congresso Nacional até as Câmaras Municipais, 
os governadores dos Estados foram depostos e para 
suas funções, Vargas nomeou interventores.

No dia 23 de maio é realizado um grande comí-
cio reivindicando uma nova constituição para o Brasil. 
Esse comício termina em um grande conflito armado, 
quando quatro estudantes morrem: Martins, Miragaia, 
Dráuzio e Camargo. As iniciais de seus nomes formam 
a sigla MMDC, que se transforma no grande símbolo 
da revolução.

Em julho explode a revolta, as tropas rebeldes 
se espalham pela cidade de São Paulo. A imprensa 
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paulista defendia a causa dos revoltosos e uma inten-
sa campanha de mobilização é acionada. O radialista 
Cesar Ladeira se torna o locutor oficial da Revolução 
Constitucionalista. A população adere à rebelião e um 
grande número de pessoas se alista para a luta.

Tropas paulistas são enviadas aos “fronts” em 
todo o Estado, mas as tropas federais são mais nu-
merosas e bem mais equipadas. Aviões são usados 
para bombardear cidades e 35 mil homens de São 
Paulo enfrentam um contingente de 100 mil soldados. 
Os revoltosos esperam a adesão de outros Estados, 
o que não aconteceu.

O armistício, termo de cessação do conflito, foi 
assinado na Convenção Militar de Cruzeiro, em 2 de 
outubro de 1932, na tipografia em frente ao Grupo 
Escolar Dr. Arnolfo Azevedo, transformado em quartel 
general durante a Revolução Constitucionalista, onde 
hoje se localiza a Praça 9 de Julho, em Cruzeiro.

A Revolução Constitucionalista de 32 foi o maior 
confronto Militar do Brasil no século XX e os ideais de 
Constitucionalização que motivaram a revolução aca-
baram por prevalecer, pois foram marcadas as elei-
ções para a Assembléia Constituinte e realizadas a 3 
de maio de 1934.

Há uma frase que marcou a história de um dos 
heróis paulistas tombado na Revolução de 32: “ Um 
Paulista Morre, Mas Não Se Rende”. Essa frase foi 
proferida pelo Capitão do Exército Manoel de Freitas 
Novaes, “Capitão Neco”, nascido em Cruzeiro em 15 
de novembro de 1894 e falecido naquela cidade du-
rante os episódios da revolução. O “Capitão Neco” teve 
uma posição de destaque pela figura forte e nobre de 
soldado entregue inteiramente a causa a qual prome-
tera o seu apoio.

Em 10 de julho de 1932, o “Capitão Neco” assu-
miu o controle da Frente Paulista que ia do Túnel da 
Mantiqueira até Vila Queimada, divisa do Estado do 
Rio de Janeiro.

Em 5 de agosto, quando preparava um contra-
ataque ás Forças Federais na região da Estação de 
Bianor, divisa com o Estado do Rio de Janeiro, foi sur-
preendido com a ordem que dizia: “renda-se paulista!”. 
Virando-se, estava sozinho em frente a um grupo de 
inimigos com as armas apontadas, ao que respondeu: 
“um paulista morre, mas não se rende!”, tendo sido 
metralhado e levado ainda com vida à Santa Casa de 
Cruzeiro aonde veio a falecer.

Pelo exemplo de amor a sua terra e ao ideal de 
liberdade e democracia, o Capitão Manoel de Freitas 
Novaes recebeu inúmeras e justas homenagens, sendo 
que os seus restos mortais repousam hoje, junto aos 
de outros heróis paulistas que morreram pelo ideal da 

Revolução, no Mausoléu do Soldado Constitucionalista 
de 1932, no Parque Ibirapuera, onde, no alto das três 
portas de entrada, lêem-se as palavras de Machado 
Florence: “Viveram Pouco Para Morrer Bem; Morreram 
Jovens Para Viver Sempre.”

Assim sendo, pelo exposto, pedimos o voto favo-
rável dos senhores e senhoras desta Casa Legislativa 
para a aprovação deste Projeto de Lei.

Sala das Sessões, 1 de outubro 2009. –  Deputado 
Francisco Rossi de Almeida.

PROJETO DE LEI Nº 6.143, DE 2009 
(Do Sr. Virgílio Guimarães)

Dispõe sobre a isenção de pagamento 
de imposto de renda sobre os rendimentos 
dos depósitos de poupança de pessoas fí-
sicas e dá outras providências. 

Despacho: Às Comissões de Finanças e 
Tributação (Mérito e Art. 54, RICD) e Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD). 

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia-
ção conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1° Ficam isentos de pagamento de impostos 

sobre a renda e proventos de qualquer natureza os 
rendimentos dos depósitos de poupança de pessoas 
físicas de valor até cento e vinte mil reais. 

§1° Para os depósitos de poupança superiores 
ao valor fixado no caput, a diferença de rendimento 
sobre o valor excedente deverá ser somado à renda 
bruta do poupador em sua declaração anual para fins 
de incidência do imposto. 

§2° Possuindo o poupador mais de uma conta 
de depósitos, deverá expressamente declarar em qual 
delas incidirá a isenção tributária, sendo o rendimen-
to das demais contas ser somado a sua renda bruta 
anual para fins de tributação.

§3° Em janeiro de cada ano, decreto do Poder 
Executivo reajustará o valor estabelecido no caput 
deste artigo.

Art 2° Sempre que a taxa selic for inferior à taxa 
de rendimento da poupança, esta deverá ser substituída 
por aquela nas parcelas tributáveis dos depósitos. 

Art 3° As correções dos valores dos depósitos 
serão feitas sempre em seus respectivos genetlíacos 
mensais, não havendo qualquer reajuste para os sa-
ques realizados nos intervalos entre essas

Art 4°A realização de deposito de poupança em 
nome de terceiros, mesmo quando acobertada pela 
forma de empréstimo pessoal, configura crime contra 
o sistema financeiro e fraude no imposto de renda, 
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punida com a perda de todos os benefícios obtidos 
no período, além da aplicação das multas e de todas 
as demais penalidades previstas em lei. 

Art 5° Esta lei entra em vigor em 1° de janeiro 
do ano seguinte à sua publicação, revogadas disposi-
ções em contrario. 

Justificação

Os depósitos de poupança foram criados no Brasil, 
em meados do século XIX, por decreto imperial, que já 
em seu artigo 1° os definia como tendo por finalidade 
“receber, a juro de 6%, as pequenas economias das 
classes menos abastadas e de assegurar, sob garantia 
do Governo Imperial, a fiel restituição do que pertencer 
a cada contribuinte, quando este o reclama.” 

Assim, a Poupança foi concebida como um instru-
mento destinado às camadas mais pobres da popula-
ção, no sentido de evitar que continuassem a guardar 
o dinheirinho de suas sofridas economias em algum 
“pé-de-meia” dentro de uma gaveta ou debaixo de seu 
colchão. Tratava-se, pois, de um apoio do governo de 
então ao povo pobre, que dispondo, a partir daí, de 
uma forma segura e rentável de reserva financeira, 
seriam estimulados a formar seu próprio patrimônio, 
em especial a casa própria. 

Tanto isso é verdade que a primeira mudança 
no sistema foi sua extensão aos escravos, no sentido 
de permitir que formasse um pecúlio com donativos 
e heranças que por ventura recebessem bem como 
com os ganhos eventuais com trabalhos extras e, so-
bretudo, no caso dos chamados “escravos de ganho”, 
com sua participação na locação de sua própria mão 
de obra. O estímulo a poupança dos escravos era ain-
da maior, pois era esse o caminho da compra de sua 
própria liberdade. 

Nas diversas reformas que o sistema recebeu no 
período republicano, inclusive na primeira delas, quan-
do os juros deixaram de ser pré-fixados, um elemento 
permaneceu intacto: as cadernetas de poupança era 
sempre um instrumento voltado para as parcelas de 
baixa renda pessoal. 

A mais importante reforma foi a de 1964, quando 
foi fixado os juros de 0,5% ao mês mais a correção 
monetária. Na mesma lei criava-se o BNH (Banco Na-
cional de habitação) e promovia-se a total inserção da 
Poupança no sistema financeiro da habitação. 

Até nos dias de hoje a Poupança é vista como 
instrumento seguro para as viúvas, os pequenos pou-
padores, para quem vende um pequeno patrimônio 
ou recebe sua indenização trabalhista. A Poupança é, 
enfim, o refúgio para aqueles que não sabem, ou não 

podem, operar em outros mercados, mais rentáveis, 
porém mais difíceis e arriscados. 

A prevenção da Poupança e de sua total credibi-
lidade faz parte, sem dúvida, dos objetivos nacionais. 
Por isso mesmo, o confisco da Poupança, em passado 
não tão remoto, constitui-se não só um ataque a econo-
mia popular como ao próprio sentimento do povo sobre 
os valores do País e de sua segurança e integridade. 
Tal tipo de ataque não pode se repetir jamais. As mu-
danças, muitas vezes se fazem necessárias e, quando 
corretas, sem dúvida são muito bem vindas. 

As mudanças propostas no presente projeto vi-
sam preservar a Poupança, com todo o seu acervo 
histórico, proporcionando-lhe uma blindagem legal 
diante das ameaças que aí estão aos olhos de todos. 
O grande capital especulativo começa a invadir a Pou-
pança, com isso colocando em risco a continuidade da 
trajetória de queda da taxa de juros no País. São os 
chamados “ tubarões” do sistema financeiro, bilioná-
rios, querendo escapar através da Poupança de sua 
obrigação constitucional de pagar impostos sobre suas 
altíssimas rendas. Nem se importam que um simples 
funcionário seu, de quinto escalão, sofra mensalmente, 
de forma implacável, o desconto na fonte do imposto 
em cima de seu suado salário, enquanto eles próprios 
especulam, movendo suas imensas fortunas de um lado 
para outro, em busca das maiores vantagens. Não se 
importam de ameaçar os fundamentos da Poupança 
ao invadi-la, se aproveitando das brechas da lei, pois 
o único objetivo que buscam é ganhar cada vez mais, 
de preferência sem honrar sua obrigação de pagar o 
imposto de renda. Se nada for feito de imediato, cer-
tamente haverá prejuízo aos programas sociais, per-
das a Estados e Municípios que terão diminuídos os 
repasses a seus Fundos de Participação. Para o País 
seriam mais dificuldades em sua luta contra os efeitos 
da crise internacional. 

O objetivo deste Projeto de Lei é um só: separar 
o joio do trigo. Seu resultado: defender a classe mé-
dia e a população de baixa renda contra os ataques 
especulativos do grande capital financeiro e assim 
garantir a total integridade da Poupança e de seus 
objetivos históricos. 

Sala das Sessões, 1 de outubro de 2009. –  Deputado 
Virgílio Guimarães.

PROJETO DE LEI Nº 6.145, DE 2009 
(Do Sr. Ratinho Junior)

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 
velocidade entre praças de pedágio.
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Despacho: Às Comissões de Viação e 
Transportes e Constituição e Justiça e de Ci-
dadania (Art. 54 RICD). 

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia-
ção conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei altera a Lei nº 9.503, de 23 de 

setembro de 1997, para estabelecer a instalação de 
instrumentos ou equipamentos de medida de veloci-
dade nas praças de pedágio.

Art. 2º O art. 218 da Lei nº 9.503, de 1997, passa 
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 218 Art. 218. Transitar em velocida-
de superior à máxima permitida para o local, 
medida por instrumento ou equipamento há-
bil, em rodovias, vias de trânsito rápido, vias 
arteriais, demais vias e em praças de pedágio 
sucessivas: (NR)”

Art. 3º O Poder Executivo regulamentará esta 
Lei em sessenta dias, contados da data de sua pu-
blicação

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

Justificação

A evolução tecnológica permite adequar recur-
sos cada vez mais precisos para aprimorar a legis-
lação em seus diversos segmentos. Atualmente, o 
que mais se vê é a criação de instrumentos e equi-
pamentos que auxiliam o monitoramento de dados e 
informações, em tempo real e sem possibilidades de 
erros técnicos.

A presente proposição tem o escopo de aumen-
tar a eficiência do controle de velocidade nas estra-
das, de forma a coibir os abusos que, frequentemente, 
são responsáveis por tragédias que dizimam famílias 
e provocam bilhões de reais em prejuízos para o sis-
tema de saúde.

Os países mais avançados já contam há muito 
tempo com equipamentos instalados em praças de pe-
dágio que aferem com precisão absoluta a velocidade 
média desenvolvida por qualquer veículo ao passar por 
postos sucessivos. 

A ideia é simples, porém muito prática, pois con-
sidera a relação deslocamento por tempo. Apenas para 
ilustrar vamos a um exemplo: se um veículo passa por 
uma praça distante 30km da outra e os registros apre-
sentam uma diferença de 15 minutos, então a veloci-
dade média é 120km/h. Ora, se na via a velocidade 
máxima permitida for de 80km/h, então o veículo de-
senvolveu velocidade muito superior à permitida. 

Nesse caso, o infrator está sujeito às penalida-
des e medidas administrativas indicadas no art. 218, 
além das punições previstas no Capítulo XIX, ambos 
do Código de Trânsito Brasileiro. 

Não se trata de criar mecanismo de arrecadação 
por meio de multas, mas sim de um meio de preserva-
ção da vida, de garantir a segurança de todos os cida-
dãos que transitam pelas estradas brasileiras. Não se 
pode permitir que as altíssimas velocidades continuem 
nas estradas e só sendo reduzidas onde existem ra-
dares e outros equipamentos visíveis.

A instalação dos equipamentos em praças de 
pedágio permite, inclusive, o monitoramento em qual-
quer condição climática e em qualquer horário, pois 
tudo poderá ser feito automaticamente, sem a interfe-
rência humana.

Temos a convicção de que o Poder Executivo re-
gulamentará a matéria no menor tempo possível, assim 
que for aprovado o Projeto de Lei em tela.

Diante dos fundamentos aqui apresentados e 
do inquestionável alcance da matéria, acreditamos 
firmemente que os nobres Colegas darão a máxima 
velocidade na tramitação e a aprovação deste Proje-
to de Lei.

Sala das Sessões,1 de outubro de 2009. – 
 Deputado Ratinho Junior.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.886, DE 2009 

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

TVR Nº 1.459, DE 2009 
MSC Nº 633, DE 2009

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção de Comunicação Educacional e Cultu-
ral de Radiodifusão de Nova União a exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Nova União, 
Estado de Minas Gerais.

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

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia-
ção Conclusiva (PARECER 09/90 – CCJR).

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

nº 816, de 12 de dezembro de 2008, que autoriza a 
Associação de Comunicação Educacional e Cultural 
de Radiodifusão de Nova União a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de Nova União, 
Estado de Minas Gerais.
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Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 30 de setembro de 2009. – 
 Deputado Eduardo Gomes, Presidente.

TVR Nº 1.459, DE 2009 
(Mensagem Nº 633, de 2009)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 816, 
de 12 de dezembro de 2008, que autoriza a 
Associação de Comunicação Educacional 
e Cultural de Radiodifusão de Nova União 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no Município de Nova 
União, Estado de Minas Gerais.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com-
binado com o § 1º do art. 223, da Constituição Fede-
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli-
ca submete à consideração do Congresso Nacional, 
acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor 
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que au-
toriza a Associação de Comunicação Educacional e 
Cultural de Radiodifusão de Nova União a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária.

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

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

II – Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execução 
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada pela 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. O Poder Exe-
cutivo informa que a documentação apresentada pela 
Associação de Comunicação Educacional e Cultural de 
Radiodifusão de Nova União atendeu aos requisitos da 
legislação específica e recebeu outorga para executar 
serviço de radiodifusão comunitária.

A análise deste processo pela Comissão de Ci-
ência e Tecnologia, Comunicação e Informática deve 
basear-se no Ato Normativo nº 01, de 2007, e na Reco-
mendação nº 01, de 2007, deste colegiado. Verificada 
a documentação, constatamos que foram atendidos 

todos os critérios exigidos por estes diplomas regula-
mentares, motivo pelo qual somos pela homologação 
do ato do Poder Executivo, na forma do Projeto de 
Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 2 de outubro de 2009. – 
 Deputado Paulo Roberto Pereira, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº, DE 2009

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção de Comunicação Educacional e Cultu-
ral de Radiodifusão de Nova União a exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Nova União, 
Estado de Minas Gerais.

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

nº 816, de 12 de dezembro de 2008, que autoriza a 
Associação de Comunicação Educacional e Cultural 
de Radiodifusão de Nova União a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de Nova União, 
Estado de Minas Gerais.

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

Sala da Comissão, 2 de outubro de 2009. – 
 Deputado Paulo Roberto Pereira, Relator.

III – Parecer da Comissão

 A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni-
cação e Informática, em reunião ordinária realizada 
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do 
Relator,  Deputado Paulo Roberto Pereira, à TVR nº 
1.459/2009, nos termos do Projeto de Decreto Legis-
lativo que apresenta.

 Estiveram presentes os Senhores  Deputados: 
Eduardo Gomes – Presidente, Professora Raquel Tei-
xeira, Cida Diogo e Luiza Erundina – Vice-Presidentes, 
Antonio Carlos Chamariz, Beto Mansur, Bispo Gê Te-
nuta, Charles Lucena, Dr. Adilson Soares, Edigar Mão 
Branca, Eleuses Paiva, Emanuel Fernandes, Eunício 
Oliveira, Francisco Rossi, Gilmar Machado, Glauber 
Braga, Gustavo Fruet, José Rocha, Lindomar Garçon, 
Manoel Salviano, Miro Teixeira, Narcio Rodrigues, Nel-
son Proença, Paulo Bornhausen, Paulo Roberto Perei-
ra, Paulo Teixeira, Ratinho Junior, Rodrigo Rollemberg, 
Sandes Júnior, Solange Amaral, Wladimir Costa, Ariosto 
Holanda, Fernando Ferro, Flávio Bezerra, Lobbe Neto, 
Márcio Marinho, Nelson Meurer e Wilson Picler.

 Sala da Comissão, 30 de setembro de 2009. – 
 Deputado Eduardo Gomes, Presidente.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.887, DE 2009 

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

TVR Nº 1.460 DE 2009 
MSC Nº 633 DE 2009

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Despertar para o Desenvolvimento So-
cial, Cultural e Artístico de Cambuquira a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direi-
to de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Cambuquira, 
Estado de Minas Gerais.

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

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação Conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR).

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

824, de 17 de dezembro de 2008, que autoriza a Asso-
ciação Despertar para o Desenvolvimento Social, Cul-
tural e Artístico de Cambuquira a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de Cambuquira, 
Estado de Minas Gerais.

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

Sala da Comissão, 30 de setembro de 2009. – 
 Deputado Eduardo Gomes, Presidente.

TVR Nº 1.460, DE 2009 
(Mensagem Nº 633, de 2009)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 824, 
de 17 de dezembro de 2008, que autoriza a 
Associação Despertar para o Desenvolvi-
mento Social, Cultural e Artístico de Cam-
buquira a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de 
Cambuquira, Estado de Minas Gerais.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com-
binado com o § 1º do art. 223, da Constituição Fede-
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli-
ca submete à consideração do Congresso Nacional, 
acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor 
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que au-
toriza a Associação Despertar para o Desenvolvimento 
Social, Cultural e Artístico de Cambuquira a executar, 

pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária.

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

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

II – Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execução 
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada pela 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. O Poder Exe-
cutivo informa que a documentação apresentada pela 
Associação Despertar para o Desenvolvimento Social, 
Cultural e Artístico de Cambuquira atendeu aos requi-
sitos da legislação específica e recebeu outorga para 
executar serviço de radiodifusão comunitária.

A análise deste processo pela Comissão de Ci-
ência e Tecnologia, Comunicação e Informática deve 
basear-se no Ato Normativo nº 01, de 2007, e na Reco-
mendação nº 01, de 2007, deste colegiado. Verificada 
a documentação, constatamos que foram atendidos 
todos os critérios exigidos por estes diplomas regula-
mentares, motivo pelo qual somos pela homologação 
do ato do Poder Executivo, na forma do Projeto de 
Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 2 de outubro de 2009. – 
 Deputado Paulo Henrique Lustosa, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº, DE 2009

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Despertar para o Desenvolvimento So-
cial, Cultural e Artístico de Cambuquira a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direi-
to de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Cambuquira, 
Estado de Minas Gerais.

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

824, de 17 de dezembro de 2008, que autoriza a Asso-
ciação Despertar para o Desenvolvimento Social, Cul-
tural e Artístico de Cambuquira a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de Cambuquira, 
Estado de Minas Gerais.

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

Sala da Comissão, 2 de outubro de 2009. – 
 Deputado Paulo Henrique Lustosa, Relator.
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III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, aprovou 
unanimemente o parecer favorável do Relator,  Deputado 
Paulo Henrique Lustosa, à TVR nº 1.460/2009, nos termos 
do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores  Deputados: 
Eduardo Gomes – Presidente, Professora Raquel Tei-
xeira, Cida Diogo e Luiza Erundina – Vice-Presidentes, 
Antonio Carlos Chamariz, Beto Mansur, Bispo Gê Te-
nuta, Charles Lucena, Dr. Adilson Soares, Edigar Mão 
Branca, Eleuses Paiva, Emanuel Fernandes, Eunício 
Oliveira, Francisco Rossi, Gilmar Machado, Glauber 
Braga, Gustavo Fruet, José Rocha, Lindomar Garçon, 
Manoel Salviano, Miro Teixeira, Narcio Rodrigues, Nel-
son Proença, Paulo Bornhausen, Paulo Roberto Perei-
ra, Paulo Teixeira, Ratinho Junior, Rodrigo Rollemberg, 
Sandes Júnior, Solange Amaral, Wladimir Costa, Ariosto 
Holanda, Fernando Ferro, Flávio Bezerra, Lobbe Neto, 
Márcio Marinho, Nelson Meurer e Wilson Picler.

 Sala da Comissão, 30 de setembro de 2009. – 
 Deputado Eduardo Gomes, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.888, DE 2009 

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

TVR Nº 1.461 DE 2009 
MSC Nº 633 DE 2009

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Cultural Rádio Livre Comunitária Stúdio 
100 FM a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de 
São Paulo, Estado de São Paulo.

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

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação Conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR).

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

829, de 17 de dezembro de 2008, que autoriza a As-
sociação Cultural Rádio Livre Comunitária Stúdio 100 
FM a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de São Paulo, Estado de São Paulo.

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

Sala da Comissão, 30 de setembro de 2009. – 
 Deputado Eduardo Gomes, Presidente.

TVR Nº 1.461, DE 2009 
(Mensagem Nº 633, de 2009)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 829, 
de 17 de dezembro de 2008, que autoriza a 
Associação Cultural Rádio Livre Comunitária 
Stúdio 100 FM a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária no Município 
de São Paulo, Estado de São Paulo.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com-
binado com o § 1º do art. 223, da Constituição Fede-
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli-
ca submete à consideração do Congresso Nacional, 
acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor 
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que au-
toriza a Associação Cultural Rádio Livre Comunitária 
Stúdio 100 FM a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária.

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

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

II – Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execução 
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada pela 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. O Poder Exe-
cutivo informa que a documentação apresentada pela 
Associação Cultural Rádio Livre Comunitária Stúdio 100 
FM atendeu aos requisitos da legislação específica e 
recebeu outorga para executar serviço de radiodifu-
são comunitária.

A análise deste processo pela Comissão de Ci-
ência e Tecnologia, Comunicação e Informática deve 
basear-se no Ato Normativo nº 01, de 2007, e na Reco-
mendação nº 01, de 2007, deste colegiado. Verificada 
a documentação, constatamos que foram atendidos 
todos os critérios exigidos por estes diplomas regula-
mentares, motivo pelo qual somos pela homologação 
do ato do Poder Executivo, na forma do Projeto de 
Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 2 de outubro de 2009. – 
 Deputado Ratinho Junior, Relator.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº, DE 2009

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Cultural Rádio Livre Comunitária Stúdio 
100 FM a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de 
São Paulo, Estado de São Paulo.

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

829, de 17 de dezembro de 2008, que autoriza a As-
sociação Cultural Rádio Livre Comunitária Stúdio 100 
FM a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de São Paulo, Estado de São Paulo.

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

Sala da Comissão, 2 de outubro de 2009. – 
 Deputado Ratinho Junior, Relator.

III – Parecer da Comissão

 A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator, 
 Deputado Ratinho Junior, à TVR nº 1.461/2009, nos ter-
mos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

 Estiveram presentes os Senhores  Deputados: 
Eduardo Gomes – Presidente, Professora Raquel Tei-
xeira, Cida Diogo e Luiza Erundina – Vice-Presidentes, 
Antonio Carlos Chamariz, Beto Mansur, Bispo Gê 
Tenuta, Charles Lucena, Dr. Adilson Soares, Edigar 
Mão Branca, Eleuses Paiva, Emanuel Fernandes, 
Eunício Oliveira, Francisco Rossi, Gilmar Machado, 
Glauber Braga, Gustavo Fruet, José Rocha, Lindomar 
Garçon, Manoel Salviano, Miro Teixeira, Narcio Ro-
drigues, Nelson Proença, Paulo Bornhausen, Paulo 
Roberto Pereira, Paulo Teixeira, Ratinho Junior, Ro-
drigo Rollemberg, Sandes Júnior, Solange Amaral, 
Wladimir Costa, Ariosto Holanda, Fernando Ferro, 
Flávio Bezerra, Lobbe Neto, Márcio Marinho, Nelson 
Meurer e Wilson Picler.

 Sala da Comissão, 30 de setembro de 2009. – 
 Deputado Eduardo Gomes, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.889, DE 2009 

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

TVR Nº 1.464 DE 2009 
MSC Nº 633 DE 2009

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Cidadã a executar, pelo prazo de dez 

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

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

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação Conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR).

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

832, de 17 de dezembro de 2008, que autoriza a As-
sociação Cidadã a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de São Paulo, Estado de 
São Paulo.

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

Sala da Comissão, 30 de setembro de 2009. – 
 Deputado Eduardo Gomes, Presidente.

TVR Nº 1.464, DE 2009 
(Mensagem nº 633, de 2009)

Submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 
832, de 17 de dezembro de 2008, que auto-
riza a Associação Cidadã a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão comunitá-
ria no Município de São Paulo, Estado de 
São Paulo.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com-
binado com o § 1º do art. 223, da Constituição Fede-
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli-
ca submete à consideração do Congresso Nacional, 
acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor 
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que au-
toriza a Associação Cidadã a executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão comunitária.

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

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

A autorização do Poder Público para a execu-
ção de serviço de radiodifusão comunitária é regulada 
pela Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. O Poder 
Executivo informa que a documentação apresentada 
pela Associação Cidadã atendeu aos requisitos da le-
gislação específica e recebeu outorga para executar 
serviço de radiodifusão comunitária.

A análise deste processo pela Comissão de Ci-
ência e Tecnologia, Comunicação e Informática deve 
basear-se no Ato Normativo nº 01, de 2007, e na Reco-
mendação nº 01, de 2007, deste colegiado. Verificada 
a documentação, constatamos que foram atendidos 
todos os critérios exigidos por estes diplomas regula-
mentares, motivo pelo qual somos pela homologação 
do ato do Poder Executivo, na forma do Projeto de 
Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 2 de outubro de 2009. – 
 Deputado Manoel Salviano, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
 Nº, DE 2009

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Cidadã a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária no Município 
de São Paulo, Estado de São Paulo.

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

832, de 17 de dezembro de 2008, que autoriza a As-
sociação Cidadã a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de São Paulo, Estado de 
São Paulo.

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

Sala da Comissão, 2 de outubro de 2009. – 
 Deputado Manoel Salviano, Relator.

III – Parecer da Comissão

 A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o parecer favorável do Rela-
tor,  Deputado Manoel Salviano, à TVR nº 1.464/2009, 
nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que 
apresenta.

 Estiveram presentes os Senhores  Deputados: 
Eduardo Gomes – Presidente, Professora Raquel Tei-
xeira, Cida Diogo e Luiza Erundina – Vice-Presidentes, 
Antonio Carlos Chamariz, Beto Mansur, Bispo Gê Te-
nuta, Charles Lucena, Dr. Adilson Soares, Edigar Mão 

Branca, Eleuses Paiva, Emanuel Fernandes, Eunício 
Oliveira, Francisco Rossi, Gilmar Machado, Glauber 
Braga, Gustavo Fruet, José Rocha, Lindomar Garçon, 
Manoel Salviano, Miro Teixeira, Narcio Rodrigues, Nel-
son Proença, Paulo Bornhausen, Paulo Roberto Perei-
ra, Paulo Teixeira, Ratinho Junior, Rodrigo Rollemberg, 
Sandes Júnior, Solange Amaral, Wladimir Costa, Ariosto 
Holanda, Fernando Ferro, Flávio Bezerra, Lobbe Neto, 
Márcio Marinho, Nelson Meurer e Wilson Picler.

 Sala da Comissão, 30 de setembro de 2009. –  
 Deputado Eduardo Gomes, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.890, DE 2009 

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

TVR Nº 1467 DE 2009 
MSC Nº 634 DE 2009

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção dos Moradores da Agrovila Riacho do 
Mel a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de 
Capoeiras, Estado de Pernambuco.

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

Apreciação: Proposição sujeita à apreciação 
Conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR).

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

nº 770, de 20 de novembro de 2008, que autoriza a 
Associação dos Moradores da Agrovila Riacho do Mel 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Capoeiras, Estado de Pernambuco.

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

Sala da Comissão, 30 de setembro de 2009. – 
 Deputado Eduardo Gomes, Presidente.

TVR Nº 1.467, DE 2009 
(Mensagem Nº 634, de 2009)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 770, 
de 20 de novembro de 2008, que autoriza 
a Associação dos Moradores da Agrovila 
Riacho do Mel a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária no Município 
de Capoeiras, Estado de Pernambuco.
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COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 
 COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

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

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

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

II – Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execução de 
serviço de radiodifusão comunitária é regulada pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. O Poder Executivo 
informa que a documentação apresentada pela Associa-
ção dos Moradores da Agrovila Riacho do Mel atendeu 
aos requisitos da legislação específica e recebeu outorga 
para executar serviço de radiodifusão comunitária.

A análise deste processo pela Comissão de Ci-
ência e Tecnologia, Comunicação e Informática deve 
basear-se no Ato Normativo nº 01, de 2007, e na Reco-
mendação nº 01, de 2007, deste colegiado. Verificada 
a documentação, constatamos que foram atendidos 
todos os critérios exigidos por estes diplomas regula-
mentares, motivo pelo qual somos pela homologação 
do ato do Poder Executivo, na forma do Projeto de 
Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 2 de outubro de 2009. – 
 Deputado Eleuses Paiva, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº, DE 2009

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção dos Moradores da Agrovila Riacho do 
Mel a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de 
Capoeiras, Estado de Pernambuco.

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

nº 770, de 20 de novembro de 2008, que autoriza a 
Associação dos Moradores da Agrovila Riacho do Mel 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Capoeiras, Estado de Pernambuco.

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

Sala da Comissão, 2 de outubro de 2009. – 
 Deputado Eleuses Paiva, Relator.

III – Parecer da Comissão

 A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni-
cação e Informática, em reunião ordinária realizada 
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do 
Relator,  Deputado Eleuses Paiva, à TVR nº 1.467/2009, 
nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que 
apresenta.

 Estiveram presentes os Senhores  Deputados: 
Eduardo Gomes – Presidente, Professora Raquel Tei-
xeira, Cida Diogo e Luiza Erundina – Vice-Presidentes, 
Antonio Carlos Chamariz, Beto Mansur, Bispo Gê 
Tenuta, Charles Lucena, Dr. Adilson Soares, Edigar 
Mão Branca, Eleuses Paiva, Emanuel Fernandes, 
Eunício Oliveira, Francisco Rossi, Gilmar Machado, 
Glauber Braga, Gustavo Fruet, José Rocha, Lindomar 
Garçon, Manoel Salviano, Miro Teixeira, Narcio Ro-
drigues, Nelson Proença, Paulo Bornhausen, Paulo 
Roberto Pereira, Paulo Teixeira, Ratinho Junior, Ro-
drigo Rollemberg, Sandes Júnior, Solange Amaral, 
Wladimir Costa, Ariosto Holanda, Fernando Ferro, 
Flávio Bezerra, Lobbe Neto, Márcio Marinho, Nelson 
Meurer e Wilson Picler.

 Sala da Comissão, 30 de setembro de 2009. –  
 Deputado Eduardo Gomes, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.891, DE 2009 

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

TVR Nº 1.468 DE 2009 
MSC Nº 634 DE 2009

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção de Radiodifusão Comunitária de Alegria 
– RS a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de 
Alegria, Estado do Rio Grande do Sul.

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

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação Conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR).
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria 

nº 1.094, de 23 de dezembro de 2008, que autoriza a 
Associação de Radiodifusão Comunitária de Alegria – 
RS a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Alegria, Estado do Rio Grande do Sul.

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

Sala da Comissão, 30 de setembro de 2009. – 
 Deputado Eduardo Gomes, Presidente.

TVR Nº 1.468, DE 2009 
(Mensagem nº 634, de 2009)

Submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria 
nº 1.094, de 23 de dezembro de 2008, que 
autoriza a Associação de Radiodifusão Co-
munitária de Alegria – RS a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão comunitá-
ria no Município de Alegria, Estado do Rio 
Grande do Sul.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combina-
do com o § 1º do art. 223, da Constituição Federal, o Ex-
celentíssimo Senhor Presidente da República submete à 
consideração do Congresso Nacional, acompanhado da 
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das 
Comunicações, o ato que autoriza a Associação de Ra-
diodifusão Comunitária de Alegria – RS a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária.

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

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

II – Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execução de 
serviço de radiodifusão comunitária é regulada pela Lei nº 
9.612, de 19 de fevereiro de 1998. O Poder Executivo in-
forma que a documentação apresentada pela Associação 

de Radiodifusão Comunitária de Alegria – RS atendeu aos 
requisitos da legislação específica e recebeu outorga para 
executar serviço de radiodifusão comunitária.

A análise deste processo pela Comissão de Ci-
ência e Tecnologia, Comunicação e Informática deve 
basear-se no Ato Normativo nº 01, de 2007, e na Reco-
mendação nº 01, de 2007, deste colegiado. Verificada 
a documentação, constatamos que foram atendidos 
todos os critérios exigidos por estes diplomas regula-
mentares, motivo pelo qual somos pela homologação 
do ato do Poder Executivo, na forma do Projeto de 
Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 2 de outubro de 2009. – 
 Deputado Emanuel Fernandes, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº, DE 2009

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção de Radiodifusão Comunitária de Alegria 
– RS a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de 
Alegria, Estado do Rio Grande do Sul.

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

nº 1.094, de 23 de dezembro de 2008, que autoriza a 
Associação de Radiodifusão Comunitária de Alegria – 
RS a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Alegria, Estado do Rio Grande do Sul.

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

Sala da Comissão, 2 de outubro de 2009. – 
 Deputado Emanuel Fernandes, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, em reunião ordinária realiza-
da hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável 
do Relator,  Deputado Emanuel Fernandes, à TVR nº 
1.468/2009, nos termos do Projeto de Decreto Legis-
lativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores  Deputados: 
Eduardo Gomes – Presidente, Professora Raquel Tei-
xeira, Cida Diogo e Luiza Erundina – Vice-Presidentes, 
Antonio Carlos Chamariz, Beto Mansur, Bispo Gê Te-
nuta, Charles Lucena, Dr. Adilson Soares, Edigar Mão 
Branca, Eleuses Paiva, Emanuel Fernandes, Eunício 
Oliveira, Francisco Rossi, Gilmar Machado, Glauber 
Braga, Gustavo Fruet, José Rocha, Lindomar Garçon, 
Manoel Salviano, Miro Teixeira, Narcio Rodrigues, Nel-
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son Proença, Paulo Bornhausen, Paulo Roberto Perei-
ra, Paulo Teixeira, Ratinho Junior, Rodrigo Rollemberg, 
Sandes Júnior, Solange Amaral, Wladimir Costa, Ariosto 
Holanda, Fernando Ferro, Flávio Bezerra, Lobbe Neto, 
Márcio Marinho, Nelson Meurer e Wilson Picler.

Sala da Comissão, 30 de setembro de 2009. – 
 Deputado Eduardo Gomes, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.892, DE 2009 

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

TVR Nº 1.469 DE 2009 
MSC Nº 634 DE 2009

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Passofundense de Radiodifusão Co-
munitária a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária no Município 
de Passo Fundo, Estado do Rio Grande 
do Sul.

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

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação Conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 1129, 

de 23 de dezembro de 2008, que autoriza a Associação 
Passofundense de Radiodifusão Comunitária a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária no Município de Passo 
Fundo, Estado do Rio Grande do Sul.

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

Sala da Comissão, 30 de setembro de 2009. – 
 Deputado Eduardo Gomes, Presidente.

TVR Nº 1.469, DE 2009 
(Mensagem nº 634, de 2009)

Submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria 
nº 1129, de 23 de dezembro de 2008, que 
autoriza a Associação Passofundense de 
Radiodifusão Comunitária a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusivi-
dade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Passo Fundo, Estado do 
Rio Grande do Sul.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 
 COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combina-
do com o § 1º do art. 223, da Constituição Federal, o Ex-

celentíssimo Senhor Presidente da República submete à 
consideração do Congresso Nacional, acompanhado da 
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das 
Comunicações, o ato que autoriza a Associação Passo-
fundense de Radiodifusão Comunitária a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária.

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

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

II – Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execução de 
serviço de radiodifusão comunitária é regulada pela Lei nº 
9.612, de 19 de fevereiro de 1998. O Poder Executivo in-
forma que a documentação apresentada pela Associação 
Passofundense de Radiodifusão Comunitária atendeu aos 
requisitos da legislação específica e recebeu outorga para 
executar serviço de radiodifusão comunitária.

A análise deste processo pela Comissão de Ci-
ência e Tecnologia, Comunicação e Informática deve 
basear-se no Ato Normativo nº 01, de 2007, e na Reco-
mendação nº 01, de 2007, deste colegiado. Verificada 
a documentação, constatamos que foram atendidos 
todos os critérios exigidos por estes diplomas regula-
mentares, motivo pelo qual somos pela homologação 
do ato do Poder Executivo, na forma do Projeto de 
Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 2 de outubro de 2009. – 
 Deputado Glauber Braga, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº, DE 2009

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Passofundense de Radiodifusão Co-
munitária a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária no Município 
de Passo Fundo, Estado do Rio Grande 
do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 1129, 

de 23 de dezembro de 2008, que autoriza a Associação 
Passofundense de Radiodifusão Comunitária a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária no Município de Passo 
Fundo, Estado do Rio Grande do Sul.

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

Sala da Comissão, 2 de outubro de 2009. – 
 Deputado Glauber Braga, Relator.
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III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o parecer favorável do Rela-
tor,  Deputado Glauber Braga, à TVR nº 1.469/2009, 
nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que 
apresenta.

 Estiveram presentes os Senhores  Deputados: 
Eduardo Gomes – Presidente, Professora Raquel Tei-
xeira, Cida Diogo e Luiza Erundina – Vice-Presidentes, 
Antonio Carlos Chamariz, Beto Mansur, Bispo Gê Te-
nuta, Charles Lucena, Dr. Adilson Soares, Edigar Mão 
Branca, Eleuses Paiva, Emanuel Fernandes, Eunício 
Oliveira, Francisco Rossi, Gilmar Machado, Glauber 
Braga, Gustavo Fruet, José Rocha, Lindomar Garçon, 
Manoel Salviano, Miro Teixeira, Narcio Rodrigues, Nel-
son Proença, Paulo Bornhausen, Paulo Roberto Perei-
ra, Paulo Teixeira, Ratinho Junior, Rodrigo Rollemberg, 
Sandes Júnior, Solange Amaral, Wladimir Costa, Ariosto 
Holanda, Fernando Ferro, Flávio Bezerra, Lobbe Neto, 
Márcio Marinho, Nelson Meurer e Wilson Picler.

 Sala da Comissão, 30 de setembro de 2009. –  
 Deputado Eduardo Gomes, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.893, DE 2009 

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

TVR Nº 1.481, DE 2009 
MSC Nº 634, DE 2009

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção de Radiodifusão Comunitária Ativa de 
Vale do Anari a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária no Município 
de Vale do Anari, Estado de Rondônia.

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

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação Conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR).

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

102, de 25 de março de 2009, que autoriza a Asso-
ciação de Radiodifusão Comunitária Ativa de Vale do 
Anari a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Vale do Anari, Estado de Rondônia.

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

Sala da Comissão, 30 de setembro de 2009. – 
 Deputado Eduardo Gomes, Presidente.

TVR Nº 1.481, DE 2009 
(Mensagem nº 634, de 2009)

Submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 
102, de 25 de março de 2009, que autoriza 
a Associação de Radiodifusão Comunitá-
ria Ativa de Vale do Anari a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão comunitá-
ria no Município de Vale do Anari, Estado 
de Rondônia.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi-
nado com o § 1º do art. 223, da Constituição Federal, o 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República submete 
à consideração do Congresso Nacional, acompanhado 
da Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, o ato que autoriza a Associação de 
Radiodifusão Comunitária Ativa de Vale do Anari a execu-
tar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária.

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

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

II – Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execu-
ção de serviço de radiodifusão comunitária é regulada 
pela Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. O Poder 
Executivo informa que a documentação apresentada 
pela Associação de Radiodifusão Comunitária Ativa 
de Vale do Anari atendeu aos requisitos da legislação 
específica e recebeu outorga para executar serviço de 
radiodifusão comunitária.

A análise deste processo pela Comissão de Ci-
ência e Tecnologia, Comunicação e Informática deve 
basear-se no Ato Normativo nº 01, de 2007, e na Reco-
mendação nº 01, de 2007, deste colegiado. Verificada 
a documentação, constatamos que foram atendidos 
todos os critérios exigidos por estes diplomas regula-
mentares, motivo pelo qual somos pela homologação 
do ato do Poder Executivo, na forma do Projeto de 
Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 2 de outubro de 2009. – 
 Deputado Beto Mansur, Relator.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº, DE 2009

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção de Radiodifusão Comunitária Ativa de 
Vale do Anari a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária no Município 
de Vale do Anari, Estado de Rondônia.

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

102, de 25 de março de 2009, que autoriza a Asso-
ciação de Radiodifusão Comunitária Ativa de Vale do 
Anari a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Vale do Anari, Estado de Rondônia.

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

Sala da Comissão, 2 de outubro de 2009. –   Deputado 
Beto Mansur, Relator.

III – Parecer da Comissão

 A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni-
cação e Informática, em reunião ordinária realizada 
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do 
Relator,  Deputado Beto Mansur, à TVR nº 1.481/2009, 
nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que 
apresenta.

 Estiveram presentes os Senhores  Deputados: 
Eduardo Gomes – Presidente, Professora Raquel Tei-
xeira, Cida Diogo e Luiza Erundina – Vice-Presidentes, 
Antonio Carlos Chamariz, Beto Mansur, Bispo Gê Te-
nuta, Charles Lucena, Dr. Adilson Soares, Edigar Mão 
Branca, Eleuses Paiva, Emanuel Fernandes, Eunício 
Oliveira, Francisco Rossi, Gilmar Machado, Glauber 
Braga, Gustavo Fruet, José Rocha, Lindomar Garçon, 
Manoel Salviano, Miro Teixeira, Narcio Rodrigues, Nel-
son Proença, Paulo Bornhausen, Paulo Roberto Perei-
ra, Paulo Teixeira, Ratinho Junior, Rodrigo Rollemberg, 
Sandes Júnior, Solange Amaral, Wladimir Costa, Ariosto 
Holanda, Fernando Ferro, Flávio Bezerra, Lobbe Neto, 
Márcio Marinho, Nelson Meurer e Wilson Picler.

Sala da Comissão, 30 de setembro de 2009. –  
 Deputado Eduardo Gomes, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.894, DE 2009 

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

TVR Nº 1.482, DE 2009 
MSC Nº 634, DE 2009

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária Portal do Sertão a exe-

cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Arcoverde, 
Estado de Pernambuco.

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

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação Conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)

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

154, de 1º de abril de 2009, que autoriza a Associação 
Comunitária Portal do Sertão a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de Arcoverde, 
Estado de Pernambuco.

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

Sala da Comissão, 30 de setembro de 2009. – 
 Deputado Eduardo Gomes, Presidente.

TVR Nº 1.482, DE 2009 
(Mensagem nº 634, de 2009)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 154, 
de 1º de abril de 2009, que autoriza a Asso-
ciação Comunitária Portal do Sertão a exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Arcoverde, 
Estado de Pernambuco.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 
 COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

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

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

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

A autorização do Poder Público para a execução 
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada pela 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. O Poder Exe-
cutivo informa que a documentação apresentada pela 
Associação Comunitária Portal do Sertão atendeu aos 
requisitos da legislação específica e recebeu outorga 
para executar serviço de radiodifusão comunitária.

A análise deste processo pela Comissão de Ci-
ência e Tecnologia, Comunicação e Informática deve 
basear-se no Ato Normativo nº 01, de 2007, e na Reco-
mendação nº 01, de 2007, deste colegiado. Verificada 
a documentação, constatamos que foram atendidos 
todos os critérios exigidos por estes diplomas regula-
mentares, motivo pelo qual somos pela homologação 
do ato do Poder Executivo, na forma do Projeto de De-
creto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 2 de outubro de 2009. – 
 Deputado Bilac Pinto, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº, DE 2009

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária Portal do Sertão a exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Arcoverde, 
Estado de Pernambuco.

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

154, de 1º de abril de 2009, que autoriza a Associação 
Comunitária Portal do Sertão a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de Arcoverde, 
Estado de Pernambuco.

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

Sala da Comissão, 2 de outubro de 2009. – 
 Deputado Bilac Pinto, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator, 
 Deputado Bilac Pinto, à TVR nº 1.482/2009, nos termos 
do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores  Deputados: 
Eduardo Gomes – Presidente, Professora Raquel Tei-
xeira, Cida Diogo e Luiza Erundina – Vice-Presidentes, 
Antonio Carlos Chamariz, Beto Mansur, Bispo Gê Te-
nuta, Charles Lucena, Dr. Adilson Soares, Edigar Mão 
Branca, Eleuses Paiva, Emanuel Fernandes, Eunício 

Oliveira, Francisco Rossi, Gilmar Machado, Glauber 
Braga, Gustavo Fruet, José Rocha, Lindomar Garçon, 
Manoel Salviano, Miro Teixeira, Narcio Rodrigues, Nel-
son Proença, Paulo Bornhausen, Paulo Roberto Perei-
ra, Paulo Teixeira, Ratinho Junior, Rodrigo Rollemberg, 
Sandes Júnior, Solange Amaral, Wladimir Costa, Ariosto 
Holanda, Fernando Ferro, Flávio Bezerra, Lobbe Neto, 
Márcio Marinho, Nelson Meurer e Wilson Picler.

Sala da Comissão, 30 de setembro de 2009. – 
 Deputado Eduardo Gomes, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES  
Nº 4.323, DE 2009 

(do Sr.  Deputado Sérgio Barradas Carneiro)

Solicita ao Exmº. Sr. Ministro de Esta-
do da Fazenda informações acerca da co-
brança indevida de juros compostos nos 
contratos do FIES(Financiamento do Es-
tudante de Ensino Superior) pela Caixa 
Econômica Federal.

Senhor Presidente.
Requeiro a Vossa Excelência, com base no ar-

tigo 50, § 2º da Constituição Federal e na forma dos 
artigos 115 e 116 do Regimento Interno, que, ouvida a 
Mesa, seja solicitada informações ao Exmº. Sr. Ministro 
de Estado da Fazenda acerca da cobrança indevida 
pela Caixa Econômica Federal de juros compostos no 
programa do Fundo de Financiamento do Estudante 
de Ensino Superior(FIES). 

Justificação

O FIES é um programa de cunho social que 
empresta verba pública e federal para custear curso 
de nível superior aos alunos carentes, matriculados 
em faculdades privadas. A política adotada pela CEF, 
de cobrar por mês juros compostos, vai de encontro 
à vedação estabelecida pelo Decreto nº22.626/33, 
conhecido como “Lei de Usura”, em seu art. 4º, e de 
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em fla-
grante desrespeito as normas vigentes. O Supremo 
Tribunal Federal também proíbe a prática e, mesmo 
com todas essas decisões de tribunais superiores, a 
Caixa Econômica Federal continua a embutir juros em 
cima de juros nos contratos de milhares de estudan-
tes. Os cálculos feitos pelo perito Antonio de Souza 
Azevedo Filho, apontam, por exemplo, que “...para um 
financiamento de R$ 25.000,00 a serem pagos em 120 
mensalidades teremos total de juros, pelo sistema de 
juros simples, de R$7. 843,56 e por juros composto 
R$ 12.434,85, ou seja, uma diferença de R$ 4.591,29. 
Assim, em termos percentuais, o estudante pagará 
56,54% a mais de juros”.
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Face ao exposto, solicito informações ao Exmº 
Sr. Ministro da Fazenda para que esclareça tal política 
adotada pela Caixa Econômica Federal. 

Sala das sessões, 29 de setembro de 2009. – 
 Deputado Sérgio Barradas Carneiro, PT/BA.

Despacho

 O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos  Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência, 2009. –  Deputado 
Marco Maia, Primeiro-Vice-Presidente, Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Michel 
Temer, ad referendum da Mesa, do relatório 
do Dep. Marco Maia, pelo encaminhamento.

Em 13-10-09.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 4.324, DE 2009 
(Do Sr. Hugo Leal)

Solicita ao Ministério das Comunica-
ções, no âmbito da competência da Em-
presa Brasileira de Correios e Telégrafos 
– ECT, informações sobre a recuperação e 
funcionamento das instalações do antigo 
Centro de Educação e Treinamentos da ECT, 
localizado na Fazenda Inglesa, no Município 
de Petrópolis, Estado do Rio de Janeiro.

Senhor Presidente
Com fundamento no art. 50, §2º da Constituição 

Federal e na forma dos artigos 115 e 116 do Regimen-
to Interno da Câmara dos  Deputados, ouvida a Mesa, 
requeiro sejam solicitadas ao Ministério das Comunica-
ções, no âmbito da competência da Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos – ECT, informações sobre a 
recuperação e funcionamento das instalações do antigo 
Centro de Educação e Treinamentos da ECT, localizado 
na Fazenda Inglesa, no Município de Petrópolis, Estado 
do Rio de Janeiro, na forma abaixo solicitadas:

1) Qual foi o destino da verba de investimentos 
da ECT ampliada em 2008 de R$ 21 milhões, pas-
sasse para R$ 45 milhões, conforme informado na 
Justificação?

2) Por que não foi executado o projeto de recupe-
ração do Centro elaborado durante a gestão do Diretor 
Regional Marco Túlio Penzin Goulart?

3) Qual o projeto atual previsto pela ECT para 
ser executado no imóvel e qual o cronograma físico 
–financeiro de sua execução?

4) Qual é o projeto, “junto à Secretaria de Es-
portes e Lazer, para transformar a área em um centro 
esportivo, que atenderia aos alunos da rede municipal 
de ensino”, mencionado pelo o novo Diretor Regional 
da ECT, Sr. Mario Renato Borges da Silva? Qual o es-
tágio de sua execução? Qual a origem dos recursos 
para a implantação de tal projeto?

Justificação

Em 20/09/09 e 23/09/09 foram publicadas mais 
duas matérias, em anexo, falando do abandono do an-
tigo Centro de Educação e Treinamentos da Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, situado na 
Fazenda Inglesa, no Município de Petrópolis, Estado 
do Rio de Janeiro, que era utilizado pelos funcionários 
dos Correios para cursos de reciclagem, especializa-
ção e treinamento, mas encontra-se “fechado há seis 
anos, o que preocupa os moradores locais, que vêem 
a situação como um desperdício de um dos prédios 
mais bonitos da cidade”.

O prédio conta com 60 apartamentos, todos com 
banheiros, salão de convenções, sala de jogos, sala 
de música, salas para cursos, piscina, salão para re-
feições, além de um amplo jardim, e a reforma e re-
ativação do Centro “traria benefícios para a região e 
agregaria valor ao bairro”.

O problema não é desconhecido deste  Deputado, 
que tem grande apreço pela Cidade e população de 
Petrópolis. No ano passado tomei duas iniciativas con-
cretas para resolvê-lo, que possivelmente não surtiram 
efeito devido à descontinuidade administrativa em âm-
bito regional da ECT: como membro e um dos Coor-
denadores da bancada da Câmara Federal do Rio de 
Janeiro, com o apoio desta, este  Deputado conseguiu 
que a verba de investimentos dos Correios que era de 
R$ 21 milhões, passasse para R$ 45 milhões; conver-
sei com o Presidente dos Correios, Carlos Henrique 
Custódio e estive vistoriando o local acompanhado 
pelo então Diretor Regional dos Correios, Marco Tu-
lio Penzin Goulart e pelo engenheiro Nelson Andrade 
Júnior, que já administrou o Centro de Treinamento, 
tendo na ocasião, conforme noticiado pela Tribuna de 
Petrópolis em 30/03/08, o ex-Diretor Regional declara-
do o seguinte: “[...] depois da apresentação do projeto 
de recuperação que está sendo providenciado pelos 
Correios, a idéia é buscar uma parceria junto à inicia-
tiva privada, ampliando assim a utilização do espaço 
para abrigar outros eventos.” 

No ano passado, este  Deputado, acreditando que o 
problema seria resolvido, destacou, referindo-se à amplia-
ção do valor da verba de investimentos da ACT, o seguinte: 
“Esses investimentos também podem ser revertidos na 
qualificação dos profissionais dos Correios. Quem ganha 
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com isso é toda a sociedade que vai encontrar na empre-
sa um serviço de qualidade”. “Este prédio e toda a sua 
área de lazer é um patrimônio da cidade que merece ser 
reativado. Esta iniciativa vai beneficiar os 13.800 funcio-
nários dos Correios no Estado. O lugar é muito bonito e já 
abrigou um tradicional hotel da cidade, do Touring Clube. 
É um espaço nobre que encantou muitas autoridades e 
turistas que por aqui passaram”. “A reabertura do Centro 
dos Correios também vai movimentar a comunidade local 
com a geração de empregos pois quando estava em funcio-
namento, o Centro empregava cerca de 70 trabalhadores 
e a preferência na contratação era sempre por moradores 
da comunidade. A sua reabertura vem contribuir significa-
tivamente para o desenvolvimento da região”.

Recentemente, como noticiou o Jornal a Tribuna 
de Petrópolis, o novo Diretor Regional da ECT, Mario 
Renato Borges da Silva, informou que “após a desa-
tivação do CT, chegou a ser feito um leilão, mas não 
houve nenhum interessado em adquirir o imóvel”, e 
que está “com um projeto, junto à Secretaria de Es-
portes e Lazer, para transformar a área em um centro 
esportivo, que atenderia aos alunos da rede municipal 
de ensino”. O Secretário Municipal de Esporte e Lazer, 
Mauro Grillo, por sua vez, informou que “ainda faltam 
medidas jurídicas a serem tomadas”. 

É conhecida a tradição da ECT de fomento ao 
esporte, por meio de patrocínios. Basta consultar o site 
da Empresa e verificar o importante auxílio que vem 
prestando à natação, aos saltos ornamentais, à marato-
na aquática, ao nado sincronizado, ao pólo aquático e 
ao futsal. No entanto e sem prejuízo da conciliação das 
iniciativas, até porque já estava prevista a ampliação 
da utilização do espaço para abrigar outros eventos, 
é preciso que seja dada uma satisfação à população 
de Petrópolis em relação ao que acreditava já ter sido 
decidido. Além disso, é preciso que a ECT esclareça 
melhor o projeto que pretende implantar no local. 

Diante da necessidade de esclarecer o assunto, 
de grande importância para os moradores de Petrópolis, 
é importante que a Câmara dos  Deputados encaminhe 
este Requerimento de Informação ao Ministério das 
Comunicações, a fim de que sejam esclarecidas pela 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT as 
questões suscitadas e esta Casa Legislativa possa in-
formar-se e intermediar a relação entre a Comunidade 
de Petrópolis e a ECT, buscando a execução, no menor 
prazo possível, do melhor projeto para o imóvel. 

Sala das Sessões, setembro de 2009. –  Deputado 
Hugo Leal, (PSC/RJ).

Despacho

 O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 

com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos  Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência, 2009. –  Deputado 
Marco Maia, Primeiro-Vice-Presidente, Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Michel 
Temer, ad referendum da Mesa, do relatório 
do Dep. Marco Maia, pelo encaminhamento.

Em 13-10-09. – 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 4.325, DE 2009 

(Da Senhora Vanessa Grazziotin) 

Solicita ao Senhor Ministro da Justiça, no 
âmbito da Funai, informações acerca da mor-
talidade em São Gabriel da Cachoeira (AM).

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50 da Constituição Fe-

deral e no art. 115, inciso I, do Regimento Interno da 
Câmara dos  Deputados, solicito de V. Exa., que seja 
encaminhado ao Ministério da Justiça, no âmbito da 
Fundação Nacional do Índio – FUNAI, o seguinte pe-
dido de informação:

O município de São Gabriel da Cachoeira (AM) 
está situado em uma região estratégica para o país, 
uma vez que faz fronteira com dois países, quais se-
jam, Colômbia e Venezuela, além de possuir uma po-
pulação predominantemente indígena. 

Porém, os níveis de mortalidade infantil no muni-
cípio são iguais aos dos países mais pobres do conti-
nente africano. Com média de 98 morte por mil nasci-
dos vivos em 2009, São Gabriel da Cachoeira registra 
quase cinco vezes a média brasileira, de 20 por mil.

Em que pese a maioria da população ser indí-
gena, esses têm o mesmo direito de acesso à saúde 
dos não-índios. Dessa forma, solicitamos as seguintes 
informações:

As ações desenvolvidas pela Funai no combate 
à mortalidade infantil no município de São Gabriel da 
Cachoeira; e

Quadro do pessoal da saúde existente no muni-
cípio para atendimento à população indígena.

Sala das Sessões, 28 de setembro de 2009. – 
 Deputada Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.

Despacho

 O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos  Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
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em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência, 2009. –  Deputado 
Marco Maia, Primeiro-Vice-Presidente, Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Michel 
Temer, ad referendum da Mesa, do relatório 
do Dep. Marco Maia, pelo encaminhamento.

Em 13-10-09. 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 4.326, DE 2009 

(Da Senhora Vanessa Grazziotin) 

 Solicita ao Senhor Ministro da Justiça, 
no âmbito da Polícia Federal, informações 
acerca do assassinato do Pe. Ruggero Ru-
volletto ocorrido na cidade de Manaus.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50 da Constituição Fe-

deral e no art. 115, inciso I, do Regimento Interno da 
Câmara dos  Deputados, solicito de V. Exa. que seja 
encaminhado ao Ministério da Justiça, no âmbito da 
Polícia Federal, o que segue:

No último dia 19 de setembro o padre italiano Ru-
ggero Ruvolletto, de 52 anos, foi assassinado com um 
tiro na cabeça, em um dos quartos da casa paroquial, 
situada no bairro de Santa Etelvina (Manaus-AM), onde 
morava com dois outros padres.

O padre Ruggero pertencia à área missionária 
Imaculado Coração de Maria, era um religioso estran-
geiro e estava na capital amazonense há dois anos. 
Não tinha atuação política e nunca relatou ter sofrido 
ameaças, conforme informou a Arquidiocese de Ma-
naus.

Este é o segundo assalto a casas paroquiais em 
cidade manauense este ano. Anteriormente, seis as-
saltantes invadiram um patronato e fizeram 25 freiras 
reféns. A quadrilha foi presa no começo deste mês 
pela polícia do Amazonas.

Em que pese o aumento de 30% da taxa de ho-
micídios no Amazonas entre 2007 e 2008, conforme 
dados do Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança 
Pública, solicitamos a seguinte informação:

Como está se desenvolvendo os trabalhos da Po-
lícia Federal na investigação desse assassinato, tendo 
em vista tratar-se de um missionário estrangeiro?

Sala das Sessões, 29 de setembro de 2009. – 
 Deputada Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.

Despacho

 O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-

ra dos  Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência, 2009. –  Deputado 
Marco Maia, Primeiro-Vice-Presidente, Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Michel 
Temer, ad referendum da Mesa, do relatório 
do Dep. Marco Maia, pelo encaminhamento.

Em 13-10-09. 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES  
Nº 4.327, DE 2009 

(Do Sr. Chico Alencar)

 Solicito ao Ministro de Estado de Mi-
nas informações sobre a política de recur-
sos humanos, no âmbito da Petrobrás.

Senhor Presidente:
 Nos termos regimentais, requeiro a V. Exa., que, 

ouvida a Mesa, sejam solicitadas ao Ministro de Esta-
do de Minas e Energia informações sobre a política de 
recursos humanos, no âmbito da Petrobrás.

 Tendo em vista a realização do concurso público 
de 2008 da empresa TBG – TRANSPORTADORA BRA-
SILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL (SUBSIDIÁ-
RIA GASPETRO/PETROBRAS), cuja validade expira 
em 30/06/2010, na qual foram oferecidos 98 (noventa 
e oito) cargos no edital e apenas 60 (sessenta) apro-
vados foram admitidos para 30 (trinta) desses cargos, 
vem solicitar as seguintes informações:

1. Cronograma de convocação dos aprovados 
(discriminando a quantidade de vagas por cargo e 
região); 

2. Lista de terceirizados e funcionários cedidos e
3. Qual o critério utilizado pela empresa TBG para 

admissão dos aprovados já convocados.
Sala das Sessões, 29 de setembro de 2009. – 

Chico Alencar,  Deputado Federal, PSOL/RJ.

Despacho

 O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos  Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência, 2009. –  Deputado 
Marco Maia, Primeiro-Vice-Presidente, Relator.

Solicito ao Ministro de Estado de Minas e Energia 
informações sobre a política de recursos humanos, no 
âmbito da Petrobrás.
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Aprovação pelo Presidente, Dep. Michel 
Temer, ad referendum da Mesa, do relatório 
do Dep. Marco Maia, pelo encaminhamento.

Em 13-10-09. –

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES  
Nº 4.328, DE 2009 

(Do Sr. Marcelo Itagiba)

Requer ao Sr. Ministro de Estado do 
Desenvolvimento Agrário, dentre outras, in-
formações sobre alteração do módulo fiscal 
e a legislação aplicável à espécie.

Senhor Presidente:
Requeiro a V. Exa., com base no § 2º do art. 50 

da Constituição Federal e nos arts. 115 e 116 do Re-
gimento Interno que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas 
ao Sr. Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário, 
as seguintes informações A) as Instruções Especiais/
INCRA Nº 19/80, 20/80, 23/82, 27/83, 29/84, 33/86 e 
37/87; Portaria/MIRAD nº 665/88, 33/89 e MA nº 167/89; 
Instrução Especial/INCRA nº 32/90, Portaria Intermi-
nisterial MF/MA nº 308/91, MF nº 404/93, Instrução 
Especial INCRA nº 51/97 e o Decreto nº 84.685, de 
06 de maio de 1980, permanecem em vigor? B) em 
caso negativo, como estabelecer o módulo fiscal para 
os municípios brasileiros? C) Como atualizar o Módulo 
Fiscal vigente no município em que se observar mu-
dança na forma de exploração predominante de suas 
terras, como no caso específico do Município de Italva, 
no Estado do Rio de Janeiro, tendo em vista a mudan-
ça de exploração predominante naquela localidade no 
decorrer dos últimos 30 anos (das culturas do arroz, 
feijão e milho, passou-se à pecuária de leite e de cor-
te)? D) quais são os dados necessários para que se 
realize a atualização do Módulo Fiscal de Italva? E) há 
algum procedimento em andamento com o objetivo de 
alterar os módulos fiscais dos municípios brasileiros? 
F) se há, qual, e em que estágio se encontra?

Justificação

O módulo fiscal é uma unidade de medida, ex-
pressa em hectare, fixada para cada município, insti-
tuída pela Lei nº 6.746, de 10 de dezembro de 1979, 
que leva em conta:

tipo de exploração predominante no mu-
nicípio; 

a renda obtida com a exploração pre-
dominante; 

outras explorações existentes no muni-
cípio que, embora não predominantes, sejam 
expressivas em função da renda ou da área 
utilizada; 

conceito de propriedade familiar. 

Atualmente, o módulo fiscal serve de parâmetro 
para a classificação fundiária do imóvel rural quanto 
a sua dimensão, de conformidade com art. 4º da Lei 
nº 8.629/93, sendo:

Minifúndio: imóvel rural de área inferior a 1 (um) 
módulo fiscal; 

Pequena propriedade: imóvel rural de área com-
preendida entre 1 (um) e 4 (quatro) módulos fiscais; 

Média propriedade: imóvel rural de área com-
preendida entre 4 (quatro) e 15 (quinze) módulos fis-
cais; 

Grande propriedade: imóvel rural de área supe-
rior a 15 (quinze) módulos fiscais. 

O Módulo Fiscal, vigente de cada município, foi 
fixado pelos seguintes atos normativos: Instruções Es-
peciais/INCRA Nº 19/80, 20/80, 23/82, 27/83, 29/84, 
33/86 e 37/87; Portaria/MIRAD nº 665/88, 33/89 e MA 
nº 167/89; Instrução Especial/INCRA nº 32/90, Porta-
ria Interministerial MF/MA nº 308/91, MF nº 404/93 e 
Instrução Especial INCRA nº 51/97. No caso de Ital-
va, o módulo fiscal foi fixado pela Instrução Especial/
INCRA Nº 29/84, verbis:

INSTRUÇÃO ESPECIAL/INCRA/Nº 29, DE 8 DE 
FEVEREIRO DE 1984.

Aprovada pela Portaria/MEAF nº04/84 (DOU 
08/02/84, S.I, p. 1.953); Ver também IE/32 e 33

Estabelece o Módulo Fiscal para os Municípios 
não constantes das tabelas anexas às Instruções Es-
peciais INCRA nos 20, de 28 de maio de 1980; 23, de 
18 de março de 1982 e 27, de 04 de maio de 1983.

Art.1º O Módulo Fiscal previsto no parágrafo 2 
do art. 50 da Lei nº4.504, de 30 de novembro de 1964, 
com a nova redação dada pela Lei nº6.746, de 10 de 
dezembro de 1979, e calculado na forma do art. 4 do 
Decreto nº84.685, de 06 de maio de 1980, será para 
os municípios de Cerejeiras e Rolim de Moura, no Es-
tado de Rondônia, Maracanaú, no Estado do Ceará, 
Italva no Estado do Rio de Janeiro e Vargem Grande 
Paulista, no Estado de São Paulo, que não constam 
das tabelas anexas às Instruções Especiais INCRA 
nos 20, de 28 de maio de 1980; 23, de 18 de março 
de 1982 e 27, de 04 de maio de 1983, o constante da 
tabela anexa à presente Instrução Especial.

Art.2º A presente Instrução Especial entra em 
vigor na data de sua publicação, revogadas as dispo-
sições em contrário. – Odair Zanatta, Presidente em 
exercício.

ANEXO

INSTRUÇÃO ESPECIAL/INCRA/Nº 29, DE 31 
DE JANEIRO DE 1984
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TABELA DE MÓDULOS FISCAIS PARA OS MU-
NICÍPIOS QUE NÃO CONSTAM DAS INSTRUÇÕES 
ESPECIAIS INCRA Nº 20, 23 E 27.

MUNICÍPIOS

CEREJEIRAS
ROLIM DE MOURA
MARACANAÚ
ITALVA
VARGEM GDE PAULISTA

SIGLA DA UF

RO
RO
CE
RJ
SP

CÓDIGO DO MUNICÍPIO

001147
001155
144061
513067
638382

MÓDULO FISCAL HA

60
60
15
12
5

Pois bem. O atual Prefeito do Município de Italva, 
Sr. Eliel Almeida Ribeiro, no Estado do Rio de Janeiro, 
solicitou ao Ilmo. Sr. Mário Lúcio Machado Melo Júnior, 
Superintendente do INCRA no Estado, mudança do 
“Módulo Rural” de Italva, tendo em mira a mudança de 
exploração predominante naquela localidade no decor-
rer dos últimos 30 anos. Das culturas do arroz, feijão e 
milho, passou-se à pecuária de leite e de corte.

O Superintendente referido, no entanto, receben-
do a solicitação como se para alteração de módulo fis-
cal fosse, considerando que não há fixação de módulo 
rural por município, informou-lhe que não é possível 
que o INCRA o faça. Trata-se, segundo ele, de hipóte-
se de alteração reservada à lei federal.

Com isso, o Sr. Eliel Almeida Ribeiro, por meio 
do Ofício nº 750/09, de 11 de setembro de 2009, de 
sua lavra, encaminhou-me cópia do Ofício nº 521/09 
de 30/06/09 e cópia da resposta do Superintendente 
Regional – INCRA S-07/RJ, Ofício nº 1154/2009/IN-
CRA/SR-07-G (documentos anexos) para solicitar-me 
referida iniciativa.

Observo, no entanto, que o Módulo Fiscal, pre-
visto no parágrafo 2º do art. 50 da Lei nº4.504, de 30 
de novembro de 1964, com a nova redação dada pela 
Lei nº 6.746, de 10 de dezembro de 1979, é calcula-
do na forma do art. 4º do Decreto nº84.685, de 06 de 
maio de 1980, verbis:

“Art. 4º O módulo fiscal de cada Muni-
cípio, expresso em hectares, será fixado pelo 
INCRA, através de Instrução Especial, levando-
se em conta os seguintes fatores:

O tipo de exploração predominante no 
Município:”

Em consulta às referências legislativas disponí-
veis, não consta revogação do Decreto nº84.685. E, 
em se tratando o INCRA – Instituto Nacional de Colo-
nização e Reforma Agrária, de uma autarquia federal 
criada pelo Decreto nº 1.110, de 9 de julho de 1970, 
vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, 
com a missão, dentre outras competências, de manter 
o cadastro nacional de imóveis rurais por meio de suas 
30 Superintendências Regionais, adotando modelos 
compatíveis com as potencialidades e biomas de cada 
região do País, valho-me do presente para a obtenção 
das informações especificadas.

Trata-se de requerimento lastreado nas compe-
tências constitucionais outorgadas a esta Casa, na 
forma do §2º do art. 50 da Constituição Federal, para 
o quê conto com o apoio dos Pares. 

Sala das Sessões, de setembro de 2009. – 
 Deputado Marcelo Itagiba, PMDB/RJ.

Despacho

 O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos  Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência, 2009. –  Deputado 
Marco Maia, Primeiro-Vice-Presidente, Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Michel 
Temer, ad referendum da Mesa, do relatório 
do Dep. Marco Maia, pelo encaminhamento.

Em 13-10-09. 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES  
No 4.330, DE 2009 

(Do Sr. José Fernando Aparecido de Oliveira)

Requer do Senhor Ministro de Estado 
da Fazenda informações a respeito de deci-
são do Conselho de Contribuintes relativa 
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a Imposto de Renda devido pela empresa 
Vale em razão de operações no exterior.

Senhor Presidente:
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 

Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 2º, e 115, inciso 
I, do Regimento Interno, solicito a Vossa Excelência 
seja encaminhado ao Sr. Ministro de Estado da Fa-
zenda pedido de informações, com cópia integral do 
processo, referente à recente decisão do Conselho de 
Contribuintes envolvendo a mineradora Vale, no que 
diz respeito à cobrança de Imposto de Renda relativo 
a operações no exterior. Segundo informações da im-
prensa, esse Conselho posicionou-se favoravelmente 
à Vale em processo decorrente de uma autuação de 
R$ 230 milhões.

Sala das Sessões, 2009. –  Deputado José Fer-
nando Aparecido de Oliveira.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos  Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência, 2009. –  Deputado 
Marco Maia, Primeiro-Vice-Presidente, Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Michel 
Temer, ad referendum da Mesa, do relatório 
do Dep. Marco Maia, pelo encaminhamento.

Em 13-10-09. 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 4331, DE 2009 

(da Comissão de Finanças e Tributação)

Solicita ao Sr. Presidente do Banco 
Central do Brasil informações sobre de-
pósitos judiciais abrangidos pela Medida 
Provisória nº 468/2009. 

Senhor Presidente:
Requeiro a Vossa Excelência, com base no art. 

50 da Constituição Federal e na forma dos arts. 115 e 
116 do Regimento Interno, que, ouvida a Mesa, sejam 
solicitadas ao Sr. Presidente do Banco Central do Brasil 
informações sobre os depósitos judiciais abrangidos 
pela Medida Provisória nº 468/2009. 

Justificação

A Medida Provisória nº 468/2009 determina o re-
colhimento à conta única da União dos depósitos judi-
ciais de tributos e contribuições federais. Nos balanços 
da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil, re-

ferentes ao mês de junho de 2009, são identificados 
R$ 31,5 bilhões e R$ 37 bilhões, respectivamente, de 
depósitos judiciais.

É necessária, no entanto, a identificação de quan-
to desses depósitos se referem a tributos e contribui-
ções da União e deste total quanto se refere a tributos 
partilhados (Imposto de Renda, Imposto sobre Produ-
tos Industrializados, Cide-Combustíveis e outros) com 
os demais entes da federação.

Os recursos quando ingressarem deverão ser 
partilhados com Estados e Municípios e as informa-
ções permitirão o melhor controle e fiscalização por 
parte do Congresso Nacional.

Sala da Comissão, 29 de setembro de 2009. – 
 Deputado Vignatti, Presidente.

Despacho

 O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos  Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência, 2009. –  Deputado 
Marco Maia, Primeiro-Vice-Presidente, Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Michel 
Temer, ad referendum da Mesa, do relatório 
do Dep. Marco Maia, pelo encaminhamento.

Em 13-10-09

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 4.332, DE 2009 

(Da Comissão de Finanças e Tributação)

Solicita ao Sr. Ministro de Estado da 
Fazenda informações sobre depósitos ju-
diciais abrangidos pela Medida Provisória 
nº 468/2009. 

Senhor Presidente:
Requeiro a Vossa Excelência, com base no art. 

50 da Constituição Federal e na forma dos arts. 115 
e 116 do Regimento Interno, que, ouvida a Mesa, se-
jam solicitadas ao Sr. Ministro de Estado da Fazenda 
informações sobre os depósitos judiciais abrangidos 
pela Medida Provisória nº 468/2009. 

Justificação

A Medida Provisória nº 468/2009 determina o re-
colhimento à conta única da União dos depósitos judi-
ciais de tributos e contribuições federais. Nos balanços 
da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil, re-
ferentes ao mês de junho de 2009, são identificados 
R$ 31,5 bilhões e R$ 37 bilhões, respectivamente, de 
depósitos judiciais.
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É necessária, no entanto, a identificação de quan-
to desses depósitos se referem a tributos e contribui-
ções da União e deste total quanto se refere a tributos 
partilhados (Imposto de Renda, Imposto sobre Produ-
tos Industrializados, Cide-Combustíveis e outros) com 
os demais entes da federação.

Os recursos quando ingressarem deverão ser 
partilhados com Estados e Municípios e as informa-
ções permitirão o melhor controle e fiscalização por 
parte do Congresso Nacional.

Sala da Comissão, 29 de setembro de 2009. – 
 Deputado Vignatti, Presidente.

Despacho 

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos  Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência, 2009. –  Deputado 
Marco Maia, Primeiro-Vice-Presidente, Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Michel 
Temer, ad referendum da Mesa, do relatório 
do Dep. Marco Maia, pelo encaminhamento.

Em 13-10-09. –

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 
 Nº 4.333, DE 2009 

(Do Sr. William Woo)

Solicita informações ao Ministro das 
Relações Exteriores sobre funcionamento 
da Embaixada de Honduras de 12 de agosto 
de 2009 até a presente data.

Senhor Presidente:
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição Fe-

deral e nos artigos 115 e 116, do Regimento Interno solicito 
a Vossa Excelência seja encaminhado ao Ministério das 
Relações Exteriores o seguinte pedido de informações:

Foram amplamente divulgadas pela imprensa 
notícias dando conta de que a Embaixada do Brasil 
em Honduras pudesse ter algum tipo de participação 
na entrada do Presidente deposto Manuel Zelaya em 
Honduras.

Em relação a esse suposto fato, solicitamos que 
o Ministério das Relações Exteriores preste as seguin-
tes informações, de forma SIGILOSA, qualificando as 
despesas abaixo semana por semana:

Lista e número de funcionários na Embaixada do 
Brasil em Honduras;

Informações sobre despesas realizadas com: 
– alimentação;
– transporte;
– compra de móveis;

– lençóis;
– colchões;
– travesseiros;
– telefones;
– armários;
– serviços de internet;
– quaisquer outras despesas relacionadas à es-

tadia na Embaixada;
– papel higiênico;
– água

Justificação

A necessidade de esclarecimentos em relação ao 
episódio ocorrido na Embaixada do Brasil em Honduras 
é fundamental para que o Brasil tome uma posição

Sala das Sessões, 29 de setembro de 2009. – 
 Deputado William Woo, PSDB/SP.

Despacho

 O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos  Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência, 2009. –  Deputado 
Marco Maia, Primeiro-Vice-Presidente, Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Michel 
Temer, ad referendum da Mesa, do relatório 
do Dep. Marco Maia, pelo encaminhamento.

Em 13-10-09. –

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 4.335, DE 2009 

(Do Sr. Fábio Souto)

Solicita informações ao Sr. Ministro do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome 
sobre concessão e renovação de Certifica-
dos às Entidades Beneficentes de Assistên-
cia Social no período de 2003 a 2009. 

Senhor Presidente:
Requeiro a V. Exª, com base no art. 50, §2º, da 

Constituição Federal e na forma dos art. 115 e 116 do 
Regimento Interno da Câmara dos  Deputados, sejam 
solicitadas informações ao Sr. Ministro do Desenvol-
vimento Social e Combate à Fome, no sentido de es-
clarecer sobre concessão e renovação de Certificados 
às Entidades Beneficentes de Assistência Social no 
período de 2003 a 2009. 

Justificação

O Ministério do Desenvolvimento Social e Com-
bate à Fome – MDSCF é um dos responsáveis pela 
análise e decisão quanto aos requerimentos de con-
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cessão ou de renovação dos certificados das entidades 
beneficentes de assistência social.

O MDSCF deve zelar pelo cumprimento das con-
dições que ensejaram a certificação da entidade como 
beneficente de assistência social, cabendo-lhes confirmar 
que tais exigências estão sendo atendidas quando da apre-
ciação do pedido de renovação da certificação.

Solicitamos ao MDSCF informações sobre a conces-
são e renovação de Certificados às Entidades Beneficentes 
de Assistência Social no período de 2003 a 2009. 

Nosso objetivo é valorizar o controle social da 
atuação do MDSCF, ou seja, a participação da so-
ciedade civil nos processos de monitoramento e ava-
liação das ações da gestão pública na execução das 
políticas públicas. 

Sala das Sessões, 2009. –  Deputado Fábio 
Souto.

Despacho

 O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos  Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência, 2009. –  Deputado 
Marco Maia, Primeiro-Vice-Presidente, Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Michel 
Temer, ad referendum da Mesa, do relatório 
do Dep. Marco Maia, pelo encaminhamento.

Em 13-10-09. –

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES  
No 4.336, DE 2009 

(Do Sr. Paulo Teixeira)

Requer informações ao Senhor Mi-
nistro das Cidades, Senhor Márcio Fortes 
sobre a previsão orçamentária da União 
para área de habitação, nos municípios do 
Estado de São Paulo.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Excelência, com base no art. 50 da 

Constituição Federal, e nos artigos 115 e 116 do Regimen-
to Interno que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas informa-
ções ao Senhor Ministro de Estado das Cidades, Senhor 
Márcio Fortes acerca da previsão do Orçamento Geral da 
União deste ano, para todos os municípios do Estado de 
São Paulo, na área de habitação.

Justificação

Na luta pela aprovação da PEC 285, de 2007, de 
minha de autoria, conhecida como a PEC da Habitação, 
temos percorrido os Estados brasileiros e discutido os in-
vestimentos da União e de Estados e municípios em mo-

radia. Para entender melhor a situação de investimentos 
federais nos município do meu estado, tanto pelo crédito 
imobiliário (inclusive pelo programa Minha Casa, Minha 
Vida) como em investimentos do PAC é que solicito infor-
mações detalhadas sobre esta questão.

Sala das Sessões, 2009. –  Deputado Paulo Tei-
xeira.

Despacho

 O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos  Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência, 2009. –  Deputado 
Marco Maia, Primeiro-Vice-Presidente, Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Michel 
Temer, ad referendum da Mesa, do relatório 
do Dep. Marco Maia, pelo encaminhamento.

Em 13-10-09. –

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES  
No 4.337, DE 2009 

(Do Sr. Paulo Teixeira)

Requer informações ao Senhor Minis-
tro das Cidades, Senhor Márcio Fortes sobre 
a previsão orçamentária da União para área 
de habitação na Cidade de São Paulo.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Excelência, com base no art. 50 

da Constituição Federal, e nos artigos 115 e 116 do 
Regimento Interno que, ouvida a Mesa, sejam solici-
tadas informações ao Senhor Ministro de Estado das 
Cidades, Senhor Márcio Fortes acerca da previsão do 
Orçamento Geral da União deste ano para a Cidade 
de São Paulo na área de habitação.

Justificação

Na luta pela aprovação da PEC 285, de 2007, de 
minha de autoria, conhecida como a PEC da Habitação, 
temos percorrido os Estados brasileiros e discutido os 
investimentos da União e de Estados e municípios em 
moradia. Para entender melhor a situação de investi-
mentos federais na Cidade de São Paulo, tanto pelo 
crédito imobiliário (inclusive pelo programa Minha Casa, 
Minha Vida) como em investimentos do PAC é que so-
licito informações detalhadas sobre esta questão.

Sala das Sessões, 2009. –  Deputado Paulo Tei-
xeira.

Despacho

 O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
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com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos  Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência, 2009. –  Deputado 
Marco Maia, Primeiro-Vice-Presidente, Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Michel 
Temer, ad referendum da Mesa, do relatório 
do Dep. Marco Maia, pelo encaminhamento.

Em 13-10-09. –

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 
 Nº 4.338 DE 2009 

(Da Senhora Vanessa Grazziotin) 

 Solicita ao Senhor Ministro de Minas 
e Energia, no âmbito da Agência Nacional 
de Petróleo (ANP) informações sobre a fis-
calização e apuração de supostas práticas 
de cartelização pelos postos de combustí-
veis da cidade de Manaus.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50 da Constituição Fe-

deral e no art. 115, inciso I, do Regimento Interno da 
Câmara dos  Deputados, solicito de V. Exa. que seja 
encaminhado ao Ministério de Minas e Energia, no 
âmbito da Agência Nacional de Petróleo (ANP), o que 
segue:

Em 2006, o Ministério Público Federal (MPF) 
instaurou processo de número 200632000013615 
em face de inúmeros postos de gasolina infringirem 
os princípios basilares da livre concorrência e da livre 
iniciativa, cuja conduta dolosa prejudicou os consumi-
dores da cidade de Manaus. 

Em 2008, o fato se repetiu, conforme matérias vei-
culada pelos jornais locais. Nos dias 2 e 3 de dezembro 
do último ano, verificou-se que subitamente o preço do 
litro da gasolina aumentou em diversos postos da cida-
de de Manaus. O aumento variou entre 6,9% e 9,2%. 
O litro da gasolina atingiu em alguns postos o custo de 
R$ 2,68. O aumento também foi constatado no valor do 
litro do álcool, cujo reajuste atingiu o índice de 4,6%. 
Em valores reais, o litro do álcool que apresentava um 
preço médio de R4 1,769 passou para R$ 1,85.

E, na última semana do mês de setembro, a ANP 
divulgou uma mostra em que 66 dos 87 postos de 
combustível da cidade de Manaus registraram o mes-
mo preço no valor do litro da gasolina, qual seja, de 
R$ 2,63. Esta uniformidade nos preços fez com que o 
valor da gasolina em Manaus seja o quinto mais alto 
do país, com uma média de R$ 2,608.

A Lei 8.884/94, conhecida como lei antitruste, foi 
sancionada com o escopo de atender o mandamento 

constitucional da regulamentação da atividade econô-
mica e financeira, no que tange à repressão do abuso 
do poder econômico que objetiva a dominação dos 
mercados, a eliminação da concorrência e o aumento 
arbitrário dos lucros;

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica 
– CADE definiu na resolução 20 de 1999 que cartéis 
são “acordos explícitos ou tácitos entre concorrentes 
do mesmo mercado, envolvendo parte substancial do 
mercado relevante, em torno de itens como preços, 
cotas de produção e distribuição e divisão territorial, na 
tentativa de aumentar preços e lucros conjuntamente 
para níveis mais próximos dos de monopólio”. 

Considerando que os reajustes têm acontecido 
simultaneamente e com percentuais idênticos, cujos 
atos nos reputam à conclusão de que nesta capital há 
a prática concertada dos preços na venda de gasolina, 
solicitamos a seguinte informação:

Se foi realizada alguma fiscalização para apurar 
tal situação. Caso positivo, encaminhar cópia do rela-
tório; e Quais as providências encaminhadas.

Sala das Sessões, 29 de setembro de 2009. – 
 Deputada Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.

Despacho

 O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos  Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência, 2009. –  Deputado 
Marco Maia, Primeiro-Vice-Presidente, Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Michel 
Temer, ad referendum da Mesa, do relatório 
do Dep. Marco Maia, pelo encaminhamento.

Em 13-10-09. –

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 4.339, DE 2009. 

(Do Sr. Onyx Lorenzoni)

Solicita informações ao Ministro de 
Estado da Justiça, Sr. Tarso Genro, sobre 
gastos com viagens.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, com fundamento no 

art. 50, § 2º, da Constituição Federal, e nos arts. 115, 
I, e 116 do Regimento Interno, que, ouvida a Mesa, 
sejam solicitadas ao Excelentíssimo Ministro de Estado 
da Justiça, Sr. Tarso Genro, as seguintes informações 
acerca de gastos com viagens realizadas de 2007 até 
a presente data, especialmente:
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Quantas vezes o Sr. Ministro utilizou os aviões da FAB 
para se deslocar para o estado do Rio Grande do Sul?

Quais as datas de ida e volta de cada viagem?
Houve motivação para cada viagem? Se sim, 

especificá-las.
Quais os benefícios que tais viagens trouxeram 

para o serviço público?
Houve comitiva acompanhando o Sr. Ministro? 

Se sim, nomear os integrantes com os referidos car-
gos ocupados.

Justificação

A imprensa noticiou em vários meios jornalísticos 
algo que causa preocupação à maior parte da popula-
ção: em menos de três anos, tem-se notícia de que o 
atual Governo já teria gasto vultosa quantia em viagens 
oficiais utilizando aviões da Força Aérea Brasileira.

Inclusive o ex-Presidente desta Casa, o ilustre 
Dep. Aldo Rebelo, à época, afirmou que tinha “a con-
vicção de que há distorção, de que há exagero e de 
que a Câmara pode fazer alguma coisa para que haja 
mais fiscalização e mais transparência e, portanto, 
mais economia.”1

Tal distorção também causou espanto ao Pro-
curador-Geral do Tribunal de Contas da União, Sr. Lu-
cas da Rocha Furtado, que rotulou de estratosféricos 
os gastos. O Procurador não descartava, inclusive, a 
possibilidade de fraude: “pode ser desorganização ou 
pode ser fraude. É provável que seja uma mistura dos 
dois. Mas, de qualquer forma, o prejuízo aos cofres 
públicos é o mesmo”.2

Ademais, foi publicada no jornal O Globo, do dia 
23 de setembro de 2009, nota acerca de provável abuso 
cometido por alguns Ministros em viagens realizadas 
em jatos da FAB:

“Visitas a canteiros do PAC foram conver-
tidas em comícios, e a confirmação do petróleo 
no pré-sal inspirou a modelagem de um plano 
de reestatização do setor, com o erguimento de 
bandeiras nacionalistas e brados contra os “en-
treguistas”, sob medida para uso em 2010.

O descompromisso com calendários le-
gais e a despreocupação com o uso do dinheiro 
do contribuinte em projetos políticos pessoais 
e partidários passam a ser práticas usuais tam-
bém de ministros, à medida que avançam as 
negociações para a montagem de alianças e 
chapas regionais, como revelado em reporta-
gem do Globo.

1 – Jornal “O Globo”, dia 25/10/05.

2 – Jornal “O Estado de São Paulo”, dia 26/11/05.

O petista Tarso Genro, da Justiça, um dos 
ministros pré-candidatos, sintomaticamente 
cumpre agendas, sempre às segundas e sex-
tas, em Porto Alegre, sua base eleitoral.”

Tendo em vista o papel íncito do Congresso Na-
cional, que é de zelar pela lisura das instituições públi-
cas, e visando dirimir questões relativas a estes dados 
jornalísticos é que requeremos o presente pedido de 
informações ao Sr. Ministro da Justiça.

Sala das Sessões, setembro de 2009. –  Deputado 
Onyx Lorenzoni, DEM/RS.

Despacho

 O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos  Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência, 2009. –  Deputado 
Marco Maia, Primeiro-Vice-Presidente, Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Michel 
Temer, ad referendum da Mesa, do relatório 
do Dep. Marco Maia, pelo encaminhamento.

Em 13-10-09. –

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 4.340, DE 2009. 

(Do Sr. Onyx Lorenzoni)

Solicita informações ao Senhor Minis-
tro de Estado da Defesa, Sr. Nelson Jobim, 
sobre gastos com viagens oficiais.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, com fundamento 

no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, e nos arts. 
115, I, e 116 do Regimento Interno, que, ouvida a 
Mesa, sejam solicitadas ao Excelentíssimo Ministro 
de Estado da Defesa, Sr. Nelson Jobim, as seguintes 
informações acerca dos gastos do com viagens do Sr. 
Tarso Genro, Ministro da Justiça, de 2007 até a pre-
sente data, especialmente:

Quantas vezes o referido Ministro utilizou os 
aviões da FAB para se deslocar para o estado do Rio 
Grande do Sul?

Quais as datas de ida e volta de cada viagem?
Houve motivação para cada viagem? Se sim, 

especificá-las.
Houve comitiva acompanhando o Sr. Ministro? 

Se sim, nomear os integrantes com os referidos car-
gos ocupados.

Quais aeronaves da FAB foram utilizadas em 
cada trajeto? 
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Sobre o custo dos deslocamentos, indaga-se:
qual o valor total de cada deslocamento?
qual o montante anual de gastos com viagens 

realizados pelo Ministro?

Justificação

A imprensa noticiou em vários meios jornalísticos 
algo que causa preocupação à maior parte da popula-
ção: em menos de três anos, tem-se notícia de que o 
atual Governo já teria gasto vultosa quantia em viagens 
oficiais utilizando aviões da Força Aérea Brasileira.

Inclusive o ex-Presidente desta Casa, o ilustre 
Dep. Aldo Rebelo, à época, afirmou que tinha “a con-
vicção de que há distorção, de que há exagero e de 
que a Câmara pode fazer alguma coisa para que haja 
mais fiscalização e mais transparência e, portanto, 
mais economia.”1

Tal distorção também causou espanto ao Pro-
curador-Geral do Tribunal de Contas da União, Sr. Lu-
cas da Rocha Furtado, que rotulou de estratosféricos 
os gastos. O Procurador não descartava, inclusive, a 
possibilidade de fraude: “pode ser desorganização ou 
pode ser fraude. É provável que seja uma mistura dos 
dois. Mas, de qualquer forma, o prejuízo aos cofres 
públicos é o mesmo”.2

Ademais, foi publicada no jornal O Globo, do dia 
23 de setembro de 2009, nota acerca de provável abuso 
cometido por alguns Ministros em viagens realizadas 
em jatos da FAB:

“Visitas a canteiros do PAC foram con-
vertidas em comícios, e a confirmação do 
petróleo no pré-sal inspirou a modelagem de 
um plano de reestatização do setor, com o 
erguimento de bandeiras nacionalistas e bra-
dos contra os “entreguistas”, sob medida para 
uso em 2010.

O descompromisso com calendários le-
gais e a despreocupação com o uso do dinheiro 
do contribuinte em projetos políticos pessoais 
e partidários passam a ser práticas usuais tam-
bém de ministros, à medida que avançam as 
negociações para a montagem de alianças e 
chapas regionais, como revelado em reporta-
gem do Globo.

O petista Tarso Genro, da Justiça, um dos 
ministros pré-candidatos, sintomaticamente 
cumpre agendas, sempre às segundas e sex-
tas, em Porto Alegre, sua base eleitoral.”

1 – Jornal “O Globo”, dia 25/10/05.
2 – Jornal “O Estado de São Paulo”, dia 26/11/05.

Tendo em vista o papel íncito do Con-
gresso Nacional, que é de zelar pela lisura das 
instituições públicas, e visando dirimir questões 
relativas a estes dados jornalísticos é que re-
queremos o presente pedido de informações 
ao Sr. Ministro da Defesa.

Sala das Sessões, setembro de 2009. –  Deputado 
Onyx Lorenzoni, DEM/RS.

Despacho

 O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos  Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência, 2009. –  Deputado 
Marco Maia, Primeiro-Vice-Presidente, Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Michel 
Temer, ad referendum da Mesa, do relatório 
do Dep. Marco Maia, pelo encaminhamento.

Em 13/10/2009. –

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 4.341, DE 2009. 

(Do Sr. Luiz Carlos Hauly)

Requer seja solicitada ao Ministério da 
Justiça informações sobre o Conselho Ad-
ministrativo de Defesa Econômica-CADE.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 

Federal, e do art. 226, II, do Regimento Interno da Câ-
mara dos  Deputados, e na forma dos arts. 115 e 116 
deste Estatuto requeiro a Vossa Excelência, ouvida a 
Mesa, sejam solicitadas informações ao Ministério da 
Justiça sobre o Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica-CADE, nos seguintes termos:

– atas das reuniões do CADE ocorridas en-
tre os dias 21 de julho a 25 de agosto de 2009;

– relação dos processos e documentos 
analisados e julgados pelo CADE durante o 
período de 21 de julho a 25 de agosto de 2009, 
com o respectivo resultado do julgamento;

– cópia do documento encaminhado ao 
CADE pela AMBEV, em julho de 2009 com propos-
ta de treinamento de servidores públicos federais 
dos órgãos antitruste brasileiros no exterior.

Justificação

Em setembro de 2009, matéria jornalística vei-
culado no “Valor Econômico” tratou sobre a “tentativa” 
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da AMBEV em oferecer ao Conselho Administrativo 
de Defesa Econômica – CADE um “aporte” de R$ 12 
milhões de reais para treinamento de servidores pú-
blicos nos Estados Unidos da América e Europa, em 
troca do arquivamento do processo que a AMBEV 
respondia naquele órgão.

Assim, por se tratar de questão de interesse público, 
torna indispensável que a Câmara dos  Deputados tome 
conhecimento sobre essa questão, de modo a defender o 
primado da moralidade, lisura e transparência 

Sala das Sessões, 30 de setembro de 2009. – 
 Deputado Luiz Carlos Hauly, (PSDB – PR).

Despacho

 O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos  Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência, 2009. –  Deputado 
Marco Maia, Primeiro-Vice-Presidente, Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Michel 
Temer, ad referendum da Mesa, do relatório 
do Dep. Marco Maia, pelo encaminhamento.

Em 13-10-09. –

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 4.342, DE 2009 

(Do Sr. Marcelo Serafim)

Solicita informações ao Ministro das 
Comunicações, no âmbito da Empresa Bra-
sileira de Telecomunicações (Embratel) 
acerca dos problemas de Telefonia Móvel 
e Internet Banda Larga em Manaus, Capital 
do Estado do Amazonas.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 

Federal e nos arts. 24, inciso V e § 2º, e 115, inciso I, do 
Regimento Interno, solicito a Vossa Excelência seja en-
caminhado ao Senhor Ministro das Comunicações, Hélio 
Costa, o seguinte pedido de informações, no âmbito da 
Empresa Brasileira de Telecomunicações (Embratel) acerca 
dos problemas de Telefonia Móvel e Internet Banda Larga 
em Manaus, Capital do Estado do Amazonas:

Com base nas informações de que possuímos, 
existe um trabalho sendo executado, de forma muito 
tímida, no sentido de trazer cabos de fibra ótica para 
a cidade de Manaus, provenientes da Venezuela, para 
atender demanda de Internet Banda Larga e de Tele-
fonia Celular. Qual é o andamento das obras de insta-
lação dos cabos de fibra ótica?

Quais são os prazos estabelecidos para conclusão 
das instalações desses cabos de fibra ótica?

Existe data para que Manaus seja totalmente 
atendida por esses cabos de fibra ótica?

O que de fato os cabos de fibra ótica representam 
para a melhoria da qualidade dos serviços de Telefonia 
Móvel e de Internet Banda Larga?

Justificação

Em plena era digital, o Estado do Amazonas 
sente-se desprestigiado quanto o assunto é Telefonia 
Móvel e Internet Banda Larga. São poucos os avanços 
nessa área para o estado. Portanto, o Amazonas tem 
pouco a comemorar, sobretudo, se olharmos os outros 
estados da federação.

Hoje, são enormes os problemas que estão sendo 
enfrentados pelos usuários da Telefonia Móvel e Inter-
net Banda Larga no estado. Eles vão desde o descaso 
das operadoras desses sistemas até a deficiência das 
instalações e dos equipamentos.

Lembro que, por diversas vezes, usei diversos 
artifícios para denunciar os péssimos serviços das 
operadoras no estado. Infelizmente, os avanços têm 
sido poucos ou quase nada. O pior é que o amazo-
nense não tem a quem reclamar, porque nenhuma das 
operadoras possui diretor em Manaus.

Essa é a situação vivida no meu estado. Portanto, 
na busca das possíveis soluções para essa questão da 
Telefonia Móvel e Internet Banda Larga do Amazonas 
e que apresento esse pedido de informações.

Sala das Sessões, julho de 2009. –  Deputado 
Marcelo Serafim, PSB/AM.

Despacho

 O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos  Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência, 2009. –  Deputado 
Marco Maia, Primeiro-Vice-Presidente, Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Michel 
Temer, ad referendum da Mesa, do relatório 
do Dep. Marco Maia, pelo encaminhamento.

Em 13-10-09. –

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 4.343, DE 2009 

(Do Sr. Marcelo Serafim)

Solicita informações ao Ministro das 
Comunicações, no âmbito da Agência Na-
cional de Telecomunicações (Anatel) acerca 
dos problemas de Telefonia Móvel e Internet 
Banda Larga em Manaus, Capital do Estado 
do Amazonas.
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Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 

Federal e nos arts. 24, inciso V e § 2º, e 115, inciso I, do 
Regimento Interno, solicito a Vossa Excelência seja en-
caminhado ao Senhor Ministro das Comunicações, Hélio 
Costa, o seguinte pedido de informações, no âmbito da 
Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) acerca 
dos problemas de Telefonia Móvel e Internet Banda Larga 
em Manaus, Capital do Estado do Amazonas:

Com base nas informações de que possuímos, 
existe um trabalho sendo executado, de forma muito 
tímida, no sentido de trazer cabos de fibra ótica para 
a cidade de Manaus, provenientes da Venezuela, para 
atender demanda de Internet Banda Larga e de Tele-
fonia Celular. Qual é o andamento das obras de insta-
lação dos cabos de fibra ótica?

Quais são os prazos estabelecidos para conclusão 
das instalações desses cabos de fibra ótica?

Existe data para que Manaus seja totalmente 
atendida por esses cabos de fibra ótica?

O que de fato os cabos de fibra ótica representam 
para a melhoria da qualidade dos serviços de Telefonia 
Móvel e de Internet Banda Larga?

Justificação

Em plena era digital, o Estado do Amazonas 
sente-se desprestigiado quanto o assunto é Telefonia 
Móvel e Internet Banda Larga. São poucos os avanços 
nessa área para o estado. Portanto, o Amazonas tem 
pouco a comemorar, sobretudo, se olharmos os outros 
estados da federação.

Hoje, são enormes os problemas que estão sendo 
enfrentados pelos usuários da Telefonia Móvel e Inter-
net Banda Larga no estado. Eles vão desde o descaso 
das operadoras desses sistemas até a deficiência das 
instalações e dos equipamentos.

Lembro que, por diversas vezes, usei diversos 
artifícios para denunciar os péssimos serviços das 
operadoras no estado. Infelizmente, os avanços têm 
sido poucos ou quase nada. O pior é que o amazo-
nense não tem a quem reclamar, porque nenhuma das 
operadoras possui diretor em Manaus.

Essa é a situação vivida no meu estado. Portanto, 
na busca das possíveis soluções para essa questão da 
Telefonia Móvel e Internet Banda Larga do Amazonas 
e que apresento esse pedido de informações.

Sala das Sessões, julho de 2009. –  Deputado 
Marcelo Serafim, PSB/AM.

Despacho 

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-

ra dos  Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência, 2009. –  Deputado 
Marco Maia, Primeiro-Vice-Presidente, Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Michel 
Temer, ad referendum da Mesa, do relatório 
do Dep. Marco Maia, pelo encaminhamento.

Em 13-10-09. –

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 4.344, DE 2009. 

(Do Sr. Joaquim Beltrão)

Solicita informações ao Sr. Ministro da 
Fazenda, Guido Mantega, relativas ao Fecha-
mento das Agências Bancárias, nos muni-
cípios alagoanos de Cacimbinhas e Canapi.

Senhor Presidente,
Requeiro, com base no art. 50, §2º, da Consti-

tuição Federal e no artigo 115, Inciso I, do Regimento 
Interno, que seja encaminhado ao Sr. Ministro da Fa-
zenda, Guido Mantega, requerimento de informações 
relativas aos motivos do fechamento da Agência do 
Banco do Brasil no município de Cacimbinhas, e con-
forme informações do possível fechamento da Agência 
no município de Canapi. E quais as medidas tomadas 
para que não ocorresse e ocorra o fechamento deste 
importante serviço.

Justificação

A Agência bancária localizada no município ala-
goano de Cacimbinhas foi fechada no dia 04 de agosto 
do corrente, e permanece até o presente momento. O 
que tem causado grande prejuízo a toda comunidade 
e comércio local, que em sua maioria vive de vendas 
a funcionários públicos e aposentados do INSS, com o 
fechamento da agência toda a economia que circulava 
na cidade foi transferida para as cidades vizinhas. E 
caso a notícia de que a Agência de Canapi será fecha-
da se concretize, ocorrerá também um grande prejuízo 
para a municipalidade de Canapi.

Sala das Sessões, 28 de setembro de 2009. – 
Deputado Joaquim Beltrão, PMDB – AL.

Despacho

 O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos  Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência, 2009. –  Deputado 
Marco Maia, Primeiro-Vice-Presidente, Relator.
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Aprovação pelo Presidente, Dep. Michel 
Temer, ad referendum da Mesa, do relatório 
do Dep. Marco Maia, pelo encaminhamento.

Em 13-10-09. –

INDICAÇÃO Nº 5.353, DE 2009 
(Da Sra. Sandra Rosado)

Sugere a Presidente da Caixa Econô-
mica Federal a implantação de uma agência 
da Caixa Econômica Federal no município 
de Areia Branca no Estado do Rio Grande 
do Norte.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssima Senhora,
Maria Fernando Ramos Coelho,
Eu, SANDRA ROSADO,  Deputada Federal, eleita 

pelo Estado do Rio Grande do Norte, dirijo-me a V. Exª 
no sentido de expor e reivindicar o que se segue:

O município de Areia Branca no Estado do Rio 
Grande do Norte possui cerca de 25 (vinte e cinco) 
mil habitantes e destaca-se pelo potencial turístico e 
as belezas inerentes ao litoral potiguar na região de-
nominada Pólo Costa Branca.

Economicamente, o município possui acentuada pro-
dução salineira e ainda conta como pólo de escoamento 
do produto através do Porto-Ilha de Areia Branca.

A presença da PETROBRAS, através da considerá-
vel exploração petrolífera na região, também movimenta 
de forma inequívoca a economia do município.

Venho então, com base no acima exposto, re-
querer de Vossa Excelência, que seja implantado uma 
agência da Caixa Econômica Federal no município de 
Areia Branca no Estado do Rio Grande do Norte.

Sala das Sessões, 19 de setembro de 2009. – 
Sandra Rosado, Deputada Federal-Rn.

INDICAÇÃO Nº 5.404, DE 2009 
(Do Sr. Rodrigo Rollemberg)

Sugere ao Ministério da Educação a 
criação da Olimpíada de História do Brasil, 
no âmbito do Ministério da Educação, volta-
da aos estudantes da Educação Básica.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
1. Em todo o mundo, os torneios de conhecimento são 

utilizados como forma de estimular a qualidade do ensino 
e o aprendizado. O Brasil já realiza Olimpíadas de Língua 
Portuguesa, Ciências e Matemática. Essas são disciplinas 
estruturantes, na medida em que servem como base para 
o aprendizado das outras disciplinas.

2. Há ainda uma outra disciplina estratégica para 
a formação da cidadania: História do Brasil. O Museu 
Exploratório de Ciências, da Universidade de Campi-

nas, já está realizando sua I Olimpíada Nacional de 
História do Brasil. Seria interessante que o Ministério 
da Educação se associasse à iniciativa ou implantasse 
sua própria competição. 

3. A realização de Olimpíadas de História do Brasil, 
no âmbito do MEC, propiciará aos alunos um incentivo 
para que ampliem seus conhecimentos acerca da trajetó-
ria histórica do país e desenvolvam a consciência acerca 
de nossos principais desafios econômicos e sociais. Isso 
deverá redundar numa contribuição para a formação de 
cidadãos mais qualificados e comprometidos com o de-
senvolvimento de todos os setores da vida nacional.

Sala das Sessões, – Rodrigo Rollemberg, 
 Deputado Federal/PSB-DF.

INDICAÇÃO Nº 5.405, DE 2009 
(Do Sr. Rodrigo Rollemberg)

Sugere ao Ministério da Educação a 
instituição do Fórum Nacional pela Expan-
são do Letramento e do Numeramento.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Sr. Ministro da Educação:
Dirijo-me a V.Exª para expor e sugerir o seguinte:
1. O letramento pode ser compreendido como a 

capacidade do indivíduo para compreender, produzir 
e utilizar, com a devida competência, textos escritos 
em situação de interação social. Um indivíduo letrado, 
portanto, não somente decodifica textos, mas apreen-
de intencionalidades e finalidades concernentes à pro-
dução e circulação desses textos e se revela capaz, 
a partir da posição que ocupa e dos interesses que 
persegue, de produzir e, dentro de suas possibilidades 
de difusão, divulgar seus próprios textos.

2. Paralelamente, o numeramento pode ser con-
cebido como um amplo conjunto de capacidades que 
permitem ao indivíduo interpretar e produzir com com-
petência, a partir da posição que ocupa e dos interes-
ses que persegue, enunciados numéricos.

3. Reconhecidamente, no Brasil, largos segmen-
tos de nossa população exibem significativa precarie-
dade num e noutro campo. Por sua vez, o exame dos 
processos bem sucedidos de letramento e numeramen-
to levado a cabo em diversas nações revelou que esse 
sucesso ocorreu somente à base de um engajamento 
de instituições que desfrutavam de grande relevância 
e prestígio social.

4. Entre essas instituições constam não apenas 
aquelas dedicadas à educação formal, mas também 
igrejas, meios de comunicação de massa, empresas, 
famílias, sindicatos e associações, movimentos sociais 
etc. A implantação e a atuação de um Fórum Nacional 
pela Expansão do Letramento e do Numeramento, com 
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a participação de representantes das três esferas do 
Poder Público e de uma ampla gama de instituições 
e segmentos da sociedade pode desempenhar um 
papel de primeira grandeza no fortalecimento desses 
dois conjuntos de competências, que estão na base 
de todo o processo de formação.

Sala das Sessões, 6 de outubro de 2009. – Rodrigo 
Rollemberg,  Deputado Federal/PSB-DF.

INDICAÇÃO Nº 5.406, DE 2009 
(Do Sr. Rodrigo Rollemberg)

Sugere ao Ministério da Educação a 
criação da Estratégia de Educação no Lar, 
do cargo de Orientador Educacional da 
Primeira Infância e do Sistema Nacional de 
Avaliação da Creche e da Pré-Escola.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Sr. Ministro da Educação:
Dirijo-me a V.Exª para expor e sugerir o seguinte:
1O Brasil avançou muito, nas últimas duas dé-

cadas, na oferta de vagas no ensino público e gratuito 
para todas as crianças entre as idades de 6 a 14 anos. 
No entanto, os especialistas são unânimes em apontar 
a primeira infância, ou seja, o período da vida entre 0 
e 6 anos de idade, como uma fase crucial para o de-
senvolvimento intelectual.

2. Estudos indicam que o melhor desempenho 
dos filhos das famílias mais prósperas e instruídas de-
corre da vida que levaram na primeira infância. Entre 
as condições que propiciam esse melhor desempe-
nho intelectual estão, certamente, aquelas de nature-
za social, como, por exemplo, uma alimentação mais 
adequada. Outras são de cunho mais estritamente 
intelectual e dizem respeito a uma maior habilitação 
dos pais para fornecer condições de interação mais 
propícias a uma evolução intelectual da criança em 
níveis mais desejáveis.

3. É alvissareiro que o Poder Legislativo esteja 
prestes a modificar a Constituição Federal, por meio 
da Proposta de Emenda Constitucional nº 277, de 
2008, tornando obrigatório o compromisso do Estado 
brasileiro em universalizar o acesso à escola para as 
crianças e jovens entre os 4 e os 17 anos de idade. 
Isso significa que uma faixa etária ainda ampla e de-
cisiva, aquela entre 0 e 4 anos, continuará sem a ne-
cessária cobertura.

4. O aumento da oferta de vagas em creche não 
tem condições de sanar esse problema. Muitas dessas 
instituições ainda adotam um enfoque eminentemen-
te assistencial, deixando muito a desejar do ponto de 
vista estritamente pedagógico. Ao mesmo tempo, di-
ferentemente das famílias mais instruídas, as crianças 

não são expostas em casa a um adequado repertório 
de estímulos cognitivos.

5. Essa lacuna pode ser mitigada por uma Estraté-
gia de Educação da Primeira Infância, voltada sobretudo 
ao atendimento das famílias mais carentes, que forneça 
aos pais e responsáveis, por meio da atuação dos Orien-
tadores Educacionais da Primeira Infância, a orientação 
pedagógica necessária a um melhor desenvolvimento 
cognitivo e intelectual das crianças e, por intermédio do 
Sistema Nacional de Avaliação Pedagógica da Creche e 
da Pré-Escola, defina parâmetros e metas de desempe-
nho pedagógico dessas instituições, contribuindo para a 
superação do caráter meramente assistencial que muitas 
ainda exibem, com vistas a incrementar seu papel no de-
senvolvimento cognitivo e intelectual das crianças ao longo 
da primeira infância.

Sala das Sessões, – Rodrigo Rollemberg, 
 Deputado Federal/PSB-DF.

INDICAÇÃO Nº 5.407, DE 2009 
(Do Sr. Rodrigo Rollemberg)

Suegere ao Ministério da Educação a 
criação de programa de bolsa magistério 
para servidores públicos portadores de di-
ploma de pós-graduação, em valor compa-
tível com a titulação, cedidos para atuarem 
como professores em instituições públicas 
de Educação Básica, mediante treinamento 
prévio adequado.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Sr. Ministro da Educação:
Dirijo-me a V.Exª para expor e sugerir o seguinte:
1. A Educação Básica brasileira padece de graves 

problemas de qualidade, que se refletem em desem-
penho francamente insuficiente de grande parte de 
nossos estudantes, em testes padronizados realizados 
em âmbito nacional e internacional.

2. Por outro lado, o Brasil forma por ano dezenas 
de milhares de pós-graduados, sejam doutores, mes-
tres ou especialistas. Esse contingente de brasileiros 
intelectualmente qualificados por vezes não encontra 
oportunidade institucional de socializar o conhecimento 
adquirido. Cabe ressaltar que muitos deles já integram 
os quadros da Administração Pública, nas esferas fe-
deral, estadual e municipal.

3. Nesse sentido, realça-se como oportuna a ofer-
ta de incentivos a que esses servidores atuem como 
professores da Educação Básica, por período não in-
ferior a um ano, de modo a contribuir no esforço que 
atualmente o Ministério da Educação e as Secretarias 
Estaduais e Municipais desenvolvem para elevar a qua-
lidade da Educação Básica no país. É com base nesse 
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entendimento que se sugere a criação de programa de 
bolsa magistério para servidores públicos portadores de 
diploma de pós-graduação, em valor compatível com a 
titulação, cedidos para atuarem como professores em 
instituições públicas de Educação Básica, mediante 
treinamento prévio adequado.

Sala das Sessões, 6 outubro de2009. – Rodrigo 
Rollemberg,  Deputado Federal/PSB-DF.

INDICAÇÃO Nº 5.408, DE 2009 
(Do Sr. Rodrigo Rollemberg)

Sugere ao Ministério da Educação a 
criação de programa de bolsas de estudo 
para alunos do ensino médio, matriculados 
em instituições públicas e pertencentes a 
família com renda mensal per capita de até 
meio salário mínimo.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Sr. Ministro da Educação:
Dirijo-me a V.Exª para expor e sugerir o seguinte:
1. A evasão e a repetência determinam que, dos 

alunos que ingressam no ensino médio, apenas 40% 
concluam essa fase dos estudos. Esse é um índice 
bastante inferior ao dos concluintes do ensino fun-
damental, que corresponde a pouco mais de 70%, já 
bastante insatisfatório.

2. Estudos apontam como uma das principais cau-
sas do fenômeno da não conclusão do ensino médio a 
entrada na população economicamente ativa daqueles 
que cursam essa fase de estudos. Assim, quando as fa-
mílias apresentam restrição de liquidez, muitos se veem 
forçados a abandonar a sala de aula ou combinar, em con-
dições desfavoráveis a um bom aproveitamento escolar, 
os estudos com o trabalho. Porém, mesmo quando não 
há severa restrição de liquidez na família, muitos jovens 
optam por ingressar no mercado de trabalho, seja pela 
baixa atratividade do ensino, determinada por problemas 
de inadequação curricular ou de má qualidade do ensino 
ministrado, seja porque em épocas de crescimento eco-
nômico, a exemplo dos três anos que antecederam a atual 
crise econômica mundial e, ao que tudo indica, dos anos 
vindouros, as oportunidades de atividade remunerada se 
multiplicam.

3. Em virtude disso, é indispensável que o Poder 
Público ofereça incentivos para os estudantes se man-
terem no ensino médio em condições de rendimento 
escolar mais favorável, que propiciem a conclusão des-
sa fase de estudo no tempo mais curto possível.

4. Nesse sentido, pode atuar como importante 
incentivo a oferta de bolsas de estudo para alunos do 
ensino médio cujas famílias apresentem renda média 
per capita de até meio salário mínimo. A bolsa deverá 

ser mantida até a conclusão dessa fase de estudos, 
desde que o aluno obtenha sempre aprovação em cada 
série, não importando eventuais reprovações anterio-
res ao início do recebimento do benefício.

Sala das Sessões, –  Deputado Rodrigo Rollem-
berg, PSB/DF.

INDICAÇÃO Nº 5.409, DE 2009 
(Do Sr. Rodrigo Rollemberg)

Suegere ao Ministério da Educação a 
realização de campanha publicitária con-
clamando os brasileiros com a Educação 
Básica incompleta a concluir essa fase de 
estudos, com base nos benefícios para a 
empregabilidade e incremento na renda 
hauridos pelos indivíduos que possuem 
maior número de anos de estudo formal.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Sr. Ministro da Educação:
Dirijo-me a V.Ex.ª para expor e sugerir o seguinte:
1. É bastante difundida a crença segundo a qual o 

estudo e o conhecimento não são valorizados em nosso 
país. No entanto, os números revelam que a renda e a em-
pregabilidade aumentam significativamente à medida que 
o indivíduo conclui mais anos de estudo formal.

2. Pesquisas revelam que, para cada ano estudo, 
o indivíduo obtém um incremento na sua renda que, a 
depender da metodologia empregada, varia entre 8% e 
15%. Quanto à empregabilidade, em 2007, a taxa de ocu-
pação média de uma pessoa considerada analfabeta era 
de 59,8%; de uma pessoa com ensino fundamental, de 
63,8%; com ensino médio, 68,4%; com ensino superior, 
78,6%; com pós-graduação, 86,3%. Em média, o salário 
de uma pessoa com pós-graduação, na comparação com 
uma pessoa considerada analfabeta, é 544% superior.

3. Tudo indica que a falta desse entendimento, 
aliada, entre outros fatores, à restrição de liquidez das 
famílias, contribui para que muitos estudantes aban-
donem o ensino médio. Uma campanha publicitária na 
TV, no rádio e na Internet, e em todos os outros meios 
que se revelarem convenientes, pode atuar como um 
fator relevante para a reversão desse quadro.

Sala das Sessões, 6 de outubro de 2009. – Rodrigo 
Rollemberg,  Deputado Federal/PSB-DF.

INDICAÇÃO Nº 5.410, DE 2009 
(Do Sr. Rodrigo Rollemberg)

Sugere ao Ministério da Educação a 
inclusão de exame de Ciências na Avalia-
ção Nacional da Educação Básica.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
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Excelentíssimo Sr. Ministro da Educação:
Dirijo-me a V.Exª para expor e sugerir o seguinte:
1. O Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Básica (Saeb), desde 2005 convertido em Avaliação 
Nacional da Educação Básica (Aneb) realiza, a cada 
dois anos, exames padronizados de Língua Portugue-
sa e Matemática, para os alunos da 4ª e 8ª séries do 
ensino fundamental e 3ª série do ensino médio. Esses 
exames têm contribuído para um correto diagnósti-
co da evolução do aprendizado de crianças e jovens 
brasileiros nessas duas disciplinas e contribuído para 
definir parâmetros para a formulação e execução de 
políticas publicas voltadas à melhora da qualidade da 
educação básica no país.

2. A relevância dessas duas disciplinas se assenta 
no fato de que a proficiência no campo da compreensão 
e produção textual e das operações matemáticas é fator 
chave para um bom desempenho na aquisição e constru-
ção do conhecimento nas demais disciplinas. Ocorre que o 
conhecimento em Ciências é estratégico na vida moderna, 
uma vez que nele se ancoram as inovações tecnológicas 
em todos os setores da atividade humana.

3. A esse propósito, é indispensável que o inte-
resse pelas profissões científicas e tecnológicas seja 
despertado já na infância e continue ao longo da juven-
tude. O monitoramento do desempenho em Ciências de 
crianças e jovens, durante os anos da Educação Básica, 
é indispensável para orientar a ação do Poder Público 
no sentido do planejamento e implementação de ini-
ciativas adequadas para o contínuo aprimoramento da 
qualidade do ensino nessa área do conhecimento.

4. Dessa forma, sugere-se a inclusão de exame de 
Ciências na Avaliação Nacional da Educação Básica.

Sala das Sessões, 6 de outubro de 2009. – Rodrigo 
Rollemberg,  Deputado Federal/PSB-DF.

INDICAÇÃO Nº 5.411, DE 2009 
(Do Sr. Paulo Roberto Pereira)

Sugere ao Ministério da Educação a 
inclusão de Lógica e Robótica nas diretri-
zes curriculares do Ensino Médio.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da 
Educação:

O ensino da Lógica e o desenvolvimento de pro-
jetos de Robótica tem-se mostrado em muitas insti-
tuições de ensino como interessantes e criativas fer-
ramentas para promover o aprendizado significativo, 
o desenvolvimento do raciocínio e o interesse pelos 
fundamentos da tecnologia.

Podem ser iniciados já nas turmas iniciais do 
ensino fundamental e possuem especial relevância 

para o Ensino Médio, que, dentre outras finalidades, 
pretende consolidar e aprofundar os conhecimentos 
adquiridos no Ensino Fundamental; desenvolver a auto-
nomia intelectual e do pensamento crítico; promover a 
compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos 
dos processos produtivos.

A consolidação e aprofundamento do conheci-
mento exigem uma aprendizagem significativa que re-
quer raciocínio, análise e interpretação apropriada do 
relacionamento entre as idéias. A Lógica auxilia nesse 
processo ao colocar ordem nas operações da razão 
e prover instrumentos para o manejo de raciocínios e 
argumentos, que fazem parte de qualquer reflexão.

O projetos de robótica levam os alunos a des-
cobrir os fundamentos da tecnologia de uma maneira 
divertida e ativa. Além do conhecimento adquirido, os 
alunos recebem o estímulo para resolução de proble-
mas e para o aprendizado mediante seu próprio esfor-
ço, tem a oportunidade de construir seu conhecimento 
por meio de suas próprias observações. Esses proje-
tos contribuem ainda para realização de trabalhos em 
grupo, com benefícios para a linguagem e o desenvol-
vimento de habilidades interpessoais.

Venho propor, portanto, que o estudo da Lógica 
e o desenvolvimento de projetos na área de Robótica 
sejam inseridos nas diretrizes curriculares do Ensino 
Médio, o que irá incentivar o planejamento de novas 
propostas pedagógicas em benefício dos educandos 
desse nível de ensino.

Em vista das considerações acima, espero con-
tar com a acolhida do MEC para com a sugestão que 
ora apresento a Vossa Excelência.

Sala das Sessões, 6 de outubro de 2009. – 
 Deputado Paulo Roberto Pereira.

INDICAÇÃO Nº 5.412, DE 2009 
(Da Sra. Jô Moraes)

Sugere ao Ministro de Estado das Re-
lações Exteriores a adoção das providên-
cias necessárias no sentido de promover a 
adesão da República Federativa do Brasil à 
“Convenção Relativa à Supressão da Exi-
gência da Legalização dos Atos Públicos 
Estrangeiros”, firmada na Haia, em 5 de 
outubro de 1961.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Exmo. Sr. ao Ministro de Estado das Relações 
Exteriores:

Dirigimo-nos a Vossa Excelência com o objetivo 
de sugerir-lhe a adoção das providências necessárias 
no sentido de promover a adesão da República Fede-
rativa do Brasil à “Convenção Relativa à Supressão da 
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Exigência da Legalização dos Atos Públicos Estrangei-
ros”, firmada na Haia, em 5 de outubro de 1961.

Há quase cinqüenta anos, em 1961, foi celebrada na 
Haia a supracitada convenção internacional,como fruto da 
manifestação da vontade, expressa por diversos países, no 
sentido de suprimir a exigência da legalização diplomática 
ou consular dos atos públicos estrangeiros. A “Convenção 
Relativa à Supressão da Exigência da Legalização dos 
Atos Públicos Estrangeiros” é aplicável aos atos públicos, 
lavrados no território de um dos Estados contratantes e 
que devam ser apresentados no território de outro Estado 
contratante, tais como: os documentos provenientes de uma 
autoridade ou de um funcionário dependentes de qualquer 
jurisdição do Estado, compreendidos os provenientes do 
Ministério Público, de um escrivão de direito ou de um ofi-
cial de diligências; os documentos administrativos; os atos 
notariais e as declarações oficiais, tais como menções de 
registro, vistos para data determinada e reconhecimento 
de assinatura, inseridos em atos de natureza privada.

Nos termos do artigo 2º da Convenção, os Es-
tados contratantes assumem o compromisso de dis-
pensa da legalização dos atos aos quais ela se aplica 
e que devam produzir os seus efeitos no seu território, 
entendida a legalização, nos termos do mesmo artigo 
2º, apenas como a formalidade pela qual os agentes 
diplomáticos ou consulares do país sobre cujo terri-
tório o ato deve produzir os seus efeitos reconhecem 
a assinatura, a qualidade em que o signatário do ato 
atuou e, sendo caso disso, a autenticidade do selo ou 
do carimbo que constam do ato.

Em contrapartida, a fim de conferir maior segu-
rança jurídica quanto à autenticidade dos atos, a Con-
venção estabelece, como única formalidade que pode 
ser exigida para atestar a veracidade da assinatura, a 
qualidade em que o signatário do ato atuou e, sendo 
caso disso, a autenticidade do selo ou do carimbo que 
constam do ato consiste na aposição de uma “Apostila”, 
a qual será aposta sobre o próprio ato ou numa folha 
ligada a ele (conforme ao modelo anexo à Convenção), 
e que pode ser redigida na língua oficial da autoridade 
que a passa, sendo que o título “Apostila” (referente 
à Convenção da Haia de 5 de Outubro de 1961) de-
verá ser escrito em língua francesa. Por essa razão, 
a Convenção de Haia em questão ficou comumente 
conhecida como Convenção da “Apostille”.

Como se percebe, trata-se de ato internacional 
que possui caráter desburocratizante e que visa a agi-
lizar o trâmite internacional de documentos, tornando 
mais céleres e menos onerosos os procedimentos aos 
quais eles se referem. 

As principais nações do mundo fazem parte des-
ta Convenção (tais como: EUA, Japão, Coréia do Sul, 
França, Inglaterra, Alemanha, Áustria, Bélgica, Holanda, 

Reino Unido, Itália, Espanha, Portugal, Grécia, Noruega, 
Suécia, Finlândia, Dinamarca, Suíça, Argentina, Méxi-
co, Venezuela, Colômbia, entre outros) e a ausência do 
Brasil vem provocando prejuízos de grande repercus-
são social, além de delongas desnecessárias no pro-
cessamento de documentos pessoais, de caráter civil, 
trabalhista, previdenciário e, inclusive, em transações 
comerciais, acarretando o aumento de custos.

A tramitação de documentos oficiais é uma ne-
cessidade primordial nos intercâmbios comerciais do 
Brasil com seus parceiros internacionais, bem como 
de todas as atividades de interesse de brasileiros re-
sidentes ou em trânsito no exterior. Atualmente, tais 
documentos só terão validade e aceitação no exterior 
após a sua previa autenticação pelo Ministério de Re-
lações Exteriores do Brasil e do Consulado do Pais 
onde serão utilizados. Com a adesão a à Convenção, 
a autenticação será feita por apenas um Órgão, indi-
cado pelo Brasil e no País onde for utilizado. 

Portanto, se o Brasil viesse a aderir à “Convenção 
Relativa à Supressão da Exigência da Legalização dos 
Atos Públicos Estrangeiros”, além de facilitar o trâmite 
internacional dos documentos, favorecendo os interes-
sados, eximiria o Ministério de um atividade meramente 
burocrática, gerando economia de trabalho e de recursos 
públicos. Além disso, a adesão deverá sobretudo atender 
às necessidades dos empresários brasileiros, em especial 
aos que se dedicam ao comércio exterior.

Apenas para ilustrar, citamos alguns dos docu-
mentos emitidos no Brasil que precisam ser autenti-
cados pelas vias consulares para terem sua validade 
reconhecida: criação de empresas por brasileiros no 
exterior; documentos destinados ao comércio exterior; 
procurações; atos judiciais que devam surtir efeitos no 
exterior; documentos para obtenção de visto de trabalho 
no exterior, certidões de nascimento, casamento, óbito 
etc.; documentos para convenções científicas, convê-
nios culturais, sociais, etc.; contratos de empréstimos 
e financiamentos no exterior.

Cumpre ainda destacar que com o uso da “Apos-
tille”, conforme previsto pela Convenção:

a) a autenticação é apenas da assinatura 
e da capacidade do assinante do documento, 
não se entrando no mérito de seu conteúdo. 

b) há que ser adotado um modelo padrão, 
obrigatório, previsto pela Convenção, de “apos-
tilhamento”, que é feito no próprio documento 
ou a ele anexado ser anexado. 

c) por força da Convenção, o documen-
to autenticado é obrigatoriamente aceito pelo 
país destinatário do documento. 
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Enviamos-lhe em anexo uma lista com o nomes 
dos 125 (cento e vinte e cinco) países que são signa-
tários da “Convenção Relativa à Supressão da Exigên-
cia da Legalização dos Atos Públicos Estrangeiros”, 
dentre os quais encontram-se os principais nações do 
ocidentes com as quais o Brasil mantém relações di-
plomáticas bem como, também em anexo, o texto da 
mencionada Convenção, segundo a tradução para a 
língua portuguesa vigente em Portugal, já que aquele 
país é signatário da Convenção desde 1970, nos termos 
do Decreto nº48.450, da República Portuguesa. 

Por fim, parece-nos que a adesão do Brasil à 
referida Convenção encontra-se em sintonia com os 
recentes esforços do País de melhorar sua inserção 
internacional em termos de cooperação no âmbito do 
Direito Internacional Privado, haja vista as recentes 
firmas, pelo Brasil, de diversas das Convenções In-
ternacionais da Haia sobre o tema.

Sendo assim, diante das razões expostas, enca-
minhamos a Vossa Excelência, a presente sugestão no 
sentido de promover a adesão do Brasil à “Convenção 
Relativa à Supressão da Exigência da Legalização dos 
Atos Públicos Estrangeiros”, firmada na Haia, em 5 de 
outubro de 1961.

Sala das Sessões, 2009. –  Deputada Jô Moraes

Lista dos Estados Signatários da Convenção Rela-
tiva à Supressão da Exigência da Legalização dos 
Atos Públicos Estrangeiros:

Albânia, África do Sul, Alemanha, Andorra, An-
tilhas Holandesas, Antigua e Barbuda, Argentina, Ar-
mênia, Aruba, Austrália, Áustria, Azerbaijão, Bahamas, 
Barbados, Beilorússia, Bélgica, Belize, Bermudas, 
Bósnia & Herzegovina, Botswana, Guiana Britânica, 
Brunei, Bulgaria, Ilhas Cayman, Colombia, Ilhas Cook, 
Croácia, Chipre, República Tcheca, Dinamarca, Dji-
bouti, Equador, El Salvador, Eslováquia, Eslovênia, 
Espanha, Estônia, Estados Unidos da América, Fiji, 
Finlândia, França, Guiana Francesa, Polinésia Fran-
cesa, Gebraltar, Grécia, Grenada, Guadelupe, Guam, 
Guernsey. Holanda, Honduras, Hong Kong, Hungria, 
Ilhas Marshall, Ilhas Falkland, Ilhas Virgens, Ilhas Co-
moros, Ilha de Man, Ilhas Seychelles, Ilhas Salomão, 
Ilhas Geórgia e Sandwich, Ilhas Reunião, Islândia, Ín-
dia, Irelanda, Israel, Itália, Japão, Jersey, Kazaquistão, 
Kiribati, República da Coréia, Letônia, Lesoto, Libéria, 
Liechtenstein, Lituânia, Luxemburg, Macao, Macedônia, 
Malawi, Malta, Maurício, México, Moldávia, Mônaco, 
Montserrat, Moçambique, Namíbia, Nova Caledônia, 
Nova Zelândia, Ilha Savage, Ilhas Mariana, Noruega, 
Panamá, Polônia, Portugal, Porto Rico, Reino Unido 
e Irlanda do Norte, República Dominicana, Romênia, 
Rússia, Saint Vincent & Grenadines, Samoa, San Ma-
rino, Servia e Montenegro, St Kitts & Nevis, Samoa 

Americana, Santa Lucia, Suriname, Suazilâdia, Sué-
cia, Suíça, Tonga, Trinidad & Tobago, Turquia, Tuvalu, 
Ucrânia, Venezuela e Yugoslavia.

CONVENÇÃO RELATIVA À SUPRESSÃO DA  
EXIGÊNCIA DA LEGALIZAÇÃO DOS ATOS  

PÚBLICOS ESTRANGEIROS

Os Estados signatários da presente Convenção, 
Desejando suprimir a exigência da legalização diplomá-
tica ou consular dos atos públicos estrangeiros, Resol-
veram celebrar uma convenção com aquela finalidade 
e concordaram com as disposições seguintes:

ARTIGO 1º

A presente Convenção aplica-se aos atos públicos 
lavrados no território de um dos Estados contratantes 
e que devam ser apresentados no território de outro 
Estado contratante.

São considerados como atos públicos para os 
efeitos da presente Convenção:

a) Os documentos provenientes de uma 
autoridade ou de um funcionário dependentes 
de qualquer jurisdição do Estado, compreendidos 
os provenientes do Ministério Público, de um es-
crivão de direito ou de um oficial de diligências;

b) Os documentos administrativos;
c) Os atos notariais;
d) As declarações oficiais tais como men-

ções de registro, vistos para data determinada 
e reconhecimento de assinatura, inseridos em 
atos de natureza privada.

Todavia, a presente Convenção não se aplica:

a) Aos documentos elaborados pelos 
agentes diplomáticos ou consulares;

b) Aos documentos administrativos re-
lacionados diretamente com uma operação 
comercial ou aduaneira.

ARTIGO 2º

Cada um dos Estados contratantes dispensará 
a legalização dos atos aos quais se aplica a presente 
Convenção e que devam produzir os seus efeitos no 
seu território. A legalização, no sentido da presente 
Convenção, apenas abrange a formalidade pela qual 
os agentes diplomáticos ou consulares do país sobre 
cujo território o ato deve produzir os seus efeitos reco-
nhecem a assinatura, a qualidade em que o signatário 
do ato atuou e, sendo caso disso, a autenticidade do 
selo ou do carimbo que constam do ato.

ARTIGO 3º

A única formalidade que pode ser exigida para 
atestar a veracidade da assinatura, a qualidade em 
que o signatário do ato atuou e, sendo caso disso, a 
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autenticidade do selo ou do carimbo que constam do 
ato consiste na aposição da apostila definida no arti-
go 4º, passada pela autoridade competente do Estado 
donde o documento é originário.

Todavia, a formalidade mencionada na alínea 
precedente não pode ser exigida se as leis, os regu-
lamentos, os costumes que vigorem no Estado onde 
se celebrou o ato, ou um acordo entre dois ou mais 
Estados contratantes afastem, simplifiquem ou dispen-
sem o ato da legalização.

ARTIGO 4º

A apostila prevista no artigo 3º, alínea primeira, será 
aposta sobre o próprio ato ou numa folha ligada a ele e 
deve ser conforme ao modelo anexo a esta Convenção.

A apostila pode, todavia, ser redigida na língua 
oficial da autoridade que a passa. As menções que 
figuram na mesma podem também ser redigidas num 
segundo idioma. O título «Apostila (Convenção da 
Haia de 5 de Outubro de 1961)» deverá ser escrito 
em língua francesa.

ARTIGO 5º

A apostila será passada a requerimento do sig-
natário ou de qualquer portador do ato.

Devidamente preenchida, a apostila atestará a 
veracidade da assinatura, a qualidade em que agiu o 
signatário do ato e, sendo caso disso, a autenticidade 
do selo ou do carimbo que constam do ato.

A assinatura, o selo ou carimbo que figurarem 
sobre a apostila são dispensados de qualquer reco-
nhecimento.

ARTIGO 6º

Cada Estado contratante designará as autori-
dades, determinadas pelas funções que exercem, às 
quais é atribuída competência para passar a apostila 
prevista no artigo 3º, alínea primeira.

Esta designação será notificada, por cada Estado 
contratante, ao Ministério dos Negócios Estrangeiros 
dos Países Baixos no momento do depósito do respe-
tivo instrumento de ratificação, adesão ou declaração 
de extensão. O referido Ministério será ainda notificado 
de todas as modificações que ocorrerem na designa-
ção daquelas autoridades.

ARTIGO 7º

Cada uma das autoridades designadas de acor-
do com o prescrito no artigo 6º deve ter um registro 
ou um ficheiro no qual se anotarão as apostilas emi-
tidas indicando:

a) O número de ordem e a data da apos-
tila;

b) O nome do signatário do ato público e 
a qualidade em que agiu ou, no caso dos atos 
não assinados, a indicação da autoridade que 
os selou ou carimbou.

A pedido de qualquer interessado a autoridade 
que passou a apostila é obrigada a verificar se as in-
dicações contidas na apostila correspondem às cons-
tantes do registro ou do ficheiro.

ARTIGO 8º

Sempre que entre dois ou mais Estados contra-
tantes exista um tratado, convenção ou acordo conten-
do disposições que fazem depender o reconhecimento 
da assinatura, do selo ou carimbo do cumprimento de 
certas formalidades, a presente Convenção derroga-os 
apenas se aquelas formalidades forem mais rigorosas 
do que as previstas nos artigos 3º e 4º

ARTIGO 9º

Cada Estado contratante tomará as providências 
que julgar necessárias para evitar que os seus agentes 
diplomáticos ou consulares procedam a legalizações nos 
casos em que a presente Convenção as dispensa.

ARTIGO 10º

A presente Convenção fica aberta à assinatura 
dos Estados representados na 9.ª sessão da Confe-
rência da Haia do Direito Internacional Privado, e bem 
assim à assinatura por parte da Irlanda, Islândia, Lis-
tenstaina e Turquia.

A Convenção será ratificada e os instrumentos 
de ratificação serão depositados no Ministério dos Ne-
gócios Estrangeiros dos Países Baixos.

ARTIGO 11º

A presente Convenção entrará em vigor no sexa-
gésimo dia após o depósito do terceiro instrumento de 
ratificação previsto no artigo 10º, alínea segunda.

A Convenção entrará em vigor, para cada Estado sig-
natário que a ratifique posteriormente, no sexagésimo dia 
após o depósito do respetivo instrumento de ratificação.

ARTIGO 12º

Qualquer Estado, além dos previstos no artigo 
10º, poderá aderir à presente Convenção, depois de 
a mesma ter entrado em vigor, nos termos do artigo 
11º, alínea primeira. O instrumento de adesão será 
depositado no Ministério dos Negócios Estrangeiros 
dos Países Baixos.

A adesão apenas produzirá efeitos nas relações 
entre o Estado aderente e os restantes Estados contra-
tantes se estes, nos seis meses posteriores à recepção 
da notificação prevista no artigo 15º, alínea d), não se 
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tiverem oposto à adesão. Em caso de oposição deve-
rá a mesma ser notificada ao Ministério dos Negócios 
Estrangeiros dos Países Baixos.

A Convenção entrará em vigor entre o Estado 
aderente e aqueles que se não tiverem oposto à ade-
são, no sexagésimo dia após ter expirado o prazo de 
seis meses mencionado na alínea precedente.

ARTIGO 13º

Qualquer Estado, no momento da assinatura, 
ratificação ou adesão, poderá declarar que a presen-
te Convenção se aplicará ao conjunto dos territórios 
que ele representa no plano internacional, ou a um ou 
mais de entre eles. Esta declaração terá efeito a partir 
do momento da entrada em vigor da Convenção rela-
tivamente ao Estado em causa.

Mais tarde, toda a extensão desta natureza será 
comunicada ao Ministério dos Negócios Estrangeiros 
dos Países Baixos.

Quando a declaração da extensão for feita por 
um Estado que tenha assinado e ratificado a presente 
Convenção, esta entrará em vigor para os territórios 
visados por aquela nos prazos previstos pelo artigo 11º 
Quando a declaração de extensão for feita por um Es-
tado que tenha aderido à Convenção, esta entrará em 
vigor relativamente aos territórios visados por aquela 
nos prazos e condições previstos pelo artigo 12º

ARTIGO 14º

A presente Convenção terá a duração de cinco 
anos a partir da data da sua entrada em vigor, nos 
termos do artigo 11º, alínea primeira, mesmo para os 
Estados que a tenham ratificado ou a ela tenham ade-
rido posteriormente.

A Convenção considerar-se-á como prorrogada taci-
tamente por períodos de cinco anos, salvo denúncia.

A denúncia será notificada ao Ministério dos Ne-
gócios Estrangeiros dos Países Baixos, pelo menos 
seis meses antes de expirado o prazo de cinco anos 
acima referido.

A denúncia poderá limitar-se a alguns dos terri-
tórios aos quais se aplica a Convenção.

A denúncia apenas produzirá efeitos relativamen-
te ao Estado que tenha feito a respetiva notificação. 
A Convenção continuará em vigor relativamente aos 
restantes Estados contratantes.

ARTIGO 15º

O Ministério dos Negócios Estrangeiros dos Paí-
ses Baixos notificará os Estados a que se refere o arti-
go 10º e bem assim os Estados aderentes nos termos 
do artigo 12º do seguinte:

a) As notificações a que se refere o artigo 
6º, alínea segunda;

b) As assinaturas e ratificações a que se 
refere o artigo 10º;

c) A data a partir da qual a presente 
Convenção entrará em vigor de acordo com o 
disposto no artigo 11º, alínea primeira;

d) As adesões e oposições previstas pelo 
artigo 12º e a data a partir da qual as adesões 
entrarão em vigor;

e) As extensões previstas pelo artigo 
13º e a data a partir da qual elas produzirão 
efeito;

f) As denúncias previstas pelo artigo 14º, 
alínea terceira.

Em fé do que, os abaixo assinados, devidamente 
autorizados, assinarem a presente Convenção.

Feita na Haia, em 5 de Outubro de 1961, em 
francês e inglês, fazendo fé o texto francês em caso 
de divergência entre os dois textos, num só exemplar, 
que será depositado nos arquivos do Governo dos 
Países Baixos, e com base no qual uma cópia cer-
tificada conforme ao original será remetida, pela via 
diplomática, a cada um dos Estados representados 
na 9ª sessão da Conferência da Haia de Direito In-
ternacional Privado, e bem assim à Irlanda, Islândia, 
Lichtenstein e Turquia.

Anexo à Convenção

(A apostila terá a forma de um quadrado com, 
pelo menos, 9 cm de lado)

APOSTILA
(Convention de La Haye du 5 otobre 1961)
1. País (Pays): ...
Este documento público (Le présent at public)
2. foi assinado por (a été signé par) ...
3. agindo na qualidade de (agissant en qualité 

de) ...
4. e tem o selo ou carimbo de (est revêtu sceau/

timbre de) ...
Reconhecido (Attesté)
5. em (à) ... 6. a (le) ...
7. por (par) ...
8. sob o nº (sous nº) ...
9. selo/carimbo (sceau/timbre):
10. Assinatura (Signature):

INDICAÇÃO Nº 5.413, DE 2009 
(Do Sr. Carlos Bezerra)

Sugere ao Ministro do Meio Ambiente 
a elaboração e implantação de uma Políti-
ca Nacional de Reciclagem de Resíduos 
Sólidos.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
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Excelentíssimo Senhor Ministro do Meio Ambiente:
De acordo com notícia recentemente veiculada 

pela imprensa nacional, o Brasil importou, oficialmente, 
no ano passado, 175,5 mil toneladas de lixo de outros 
países. Entre janeiro e junho deste ano, foram impor-
tadas outras 47,7 mil toneladas. A importação dessas 
223 mil toneladas de lixo custou U$ 257,9 milhões. 

O País importa lixo porque não é capaz de fazer 
a coleta seletiva do próprio resíduo sólido. Por falta 
de coleta seletiva, o Brasil recicla apenas 22% do seu 
lixo. No período de janeiro de 2008 a junho de 2009 
perdeu-se cerca de U$ 12 bilhões com a falta de re-
ciclagem do lixo. Em 2008, por exemplo, a reciclagem 
de plásticos, movimentou R$ 1,8 bilhão e criou 20 mil 
empregos diretos.

A destinação do lixo urbano é uma atribuição cons-
titucional das prefeituras, mas apenas 7% dos 5.564 mu-
nicípios brasileiros têm coleta seletiva. As 780 empresas 
de reciclagem brasileiras existentes atualmente atuam 
com 30% da capacidade ociosa, por falta de matéria-
prima, mesmo importando lixo. Milhões de dólares foram 
gastos, na última década para desenvolver uma indústria 
de reciclagem capaz de dar uma destinação para o lixo 
reciclável no Brasil. Hoje essas indústrias utilizam o lixo 
de fora, enquanto o nosso continua sobrecarregando os 
aterros sanitários.

A indústria nacional, que utiliza os reciclados como 
matéria-prima na fabricação de roupas, carros, emba-
lagens e outros, absorve mais do que o País consegue 
coletar e reciclar. Um exemplo: mais de 40% do PET 
reciclado é absorvido pela indústria têxtil na fabricação 
de fios e fibras de poliéster. O Brasil teria condições de 
abastecer essa indústria se não desperdiçasse 50% do 
PET no lixo comum, por falta de coleta seletiva. A falta 
do material fez disparar o preço da tonelada no merca-
do interno, equiparando-o ao valor do importado, entre 
R$ 700 e R$ 900. Como resultado, as recicladoras im-
portaram 14 mil toneladas de plástico para reciclagem 
no ano passado, 75% mais do que em 2007.

São Paulo, maior geradora de resíduos do País, 
deixa de arrecadar anualmente US$ 840 milhões ao 
reciclar apenas 30% do lixo gerado na cidade. Os res-
tantes 70% são desperdiçados em aterros superlota-
dos ou irregulares, o que resulta em danos ambien-
tais. No Estado, um em cada cinco aterros opera sem 
licença da Companhia de Tecnologia de Saneamento 
Ambiental (Cetesb).

É urgente, portanto, a elaboração e implantação 
efetiva de uma Política Nacional de Reciclagem de 
Resíduos Sólidos. Não é mais possível continuarmos 
a importar lixo de outros países, enquanto desperdi-
çamos aqui matérias que poderiam ser reaproveita-
das, com grandes benefícios econômicos, em termos 

de geração de emprego e renda, e ambientais, com a 
redução do volume de resíduos despejados em lixões 
e nos aterros sanitários. 

Sala das Sessões, 6 de outubro de 2009. – 
 Deputado Carlos Bezerra.

INDICAÇÃO Nº 5.414, DE 2009 
(Do Sr. Manoel Junior)

Sugere a Ministra de Estado da Casa 
Civil a pronta regulamentação da gratuida-
de para deficientes físicos no serviço de 
transporte aéreo.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssima Senhora Ministra de Estado da 
Casa Civil:

Desde 1994, a Lei nº 8.899 concede passe livre às 
pessoas portadoras de deficiência, comprovadamente 
carentes, no sistema de transporte coletivo interestadual. 
Note-se que a norma legal não especifica uma modalidade 
de transporte, o que nos faz supor que estão todas inclu-
ídas. Dificuldades relativas à falta de previsão de fonte de 
custeio, entretanto, atrasaram sobremaneira a regulamen-
tação da matéria. Durante vários anos, o benefício simples-
mente não foi aplicado, o que levou pessoas portadoras 
de deficiência à justiça para garantirem o gozo do direito 
legalmente instituído, tendo sido concedidas algumas li-
minares a respeito. 

Somente seis anos depois, foi editado o Decreto 
nº 3.691, de 2000, regulamentando a Lei nº 8.899, de 
1994. Esse decreto limita-se a determinar que as em-
presas permissionárias e autorizatárias de transporte 
interestadual de passageiros reservem dois assentos 
em cada veículo destinado a serviço convencional, 
para ocupação por pessoas portadoras de deficiência 
comprovadamente carentes. O decreto faz menção a 
outros diplomas legais que também se relacionam com 
o tema, inclusive à Lei nº 10.048, de 2000, que, entre 
outros dispositivos, determina a obrigatoriedade das 
empresas de transporte reservarem assentos, devida-
mente identificados, para idosos, gestantes, lactantes, 
pessoas portadoras de deficiência e pessoas acom-
panhadas de crianças de colo. 

De interesse, cabe observar os seguintes pontos: 
o detalhamento da matéria foi remetido a portaria do Mi-
nistério dos Transportes; não há referência a empresas 
concessionárias de transporte (que é o tipo de outorga 
usado no transporte aéreo); não foi incluída previsão 
de receita para o custeio do benefício, o que indica a 
utilização do subsídio cruzado; não foi prevista a inter-
veniência do Ministério da Defesa no disciplinamento 
da matéria, que seria necessária em virtude de a lei 
abranger, em tese, também o transporte aéreo.
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Em cumprimento ao que determina o Decreto nº 
3.691/2000, o Ministério dos Transportes editou a Porta-
ria nº 1, de 9 de janeiro de 2001, posteriormente subs-
tituída pela Portaria Interministerial nº 3, de 10 de abril 
de 2001, dos Ministérios dos Transportes, da Justiça 
e da Saúde, a qual, entre outros dispositivos, detalha 
os procedimentos a serem adotados pelos deficientes 
físicos interessados em usufruir do benefício.

Importa observar que a definição de “sistema de 
transporte coletivo interestadual” remetia originalmente 
(Portaria nº 1/2001-MT) apenas às modalidades rodo-
viária e ferroviária. A Portaria Interministerial nº 3/2001 
contempla também a modalidade aquaviária. 

Essa situação está trazendo muito prejuízo aos 
portadores de deficiência. Nosso país tem dimensões 
continentais e, muitas vezes, as pessoas portadoras 
de deficiência necessitam se deslocar por longas dis-
tâncias, seja para tratamento de saúde, seja com outra 
finalidade, ficando obrigadas a passar dias na estrada 
porque, geralmente, não possuem recursos para cus-
tear tais deslocamentos por via aérea.

Entende-se que, para que o benefício da gratuida-
de para as pessoas portadoras de deficiência seja válido 
também nos serviços de transporte aéreo, não seria ne-
cessário um novo diploma legal. Considerando que a Lei 
nº 8.899/1994 refere-se a “sistema de transporte coletivo 
interestadual”, sem especificar a modalidade, seria sufi-
ciente norma do Ministério da Defesa detalhando a apli-
cação do benefício. Em princípio, contudo, tal providência 
dependeria de novo decreto presidencial, uma vez que o 
Decreto nº 3.691/2000 remete a regulamentação apenas 
ao Ministério dos Transportes.

Registre-se, a propósito, que o transporte aéreo 
no Brasil é disciplinado pelo Código Brasileiro de Ae-
ronáutica (Lei nº 7.565/1986 – CBA), bem como por 
tratados, convenções e atos Internacionais sobre a 
matéria de que o Brasil seja parte. O CBA não desce 
em detalhes sobre questões relacionadas a tarifas, 
remetendo tais pontos para regulamentação por parte 
do órgão governamental competente.

Diante do exposto e considerando o grande preju-
ízo social que essa lacuna tem trazido aos portadores 
de deficiência carentes, defendemos a necessidade 
de pronta regulamentação do benefício da gratuida-
de para esse segmento da população no serviço de 
transporte aéreo. Estamos certos de poder contar com 
o decisivo apoio de V. Exª. para que sejam tomadas as 
providências demandadas, quanto à edição de novo 
decreto dispondo sobre o assunto.

Sala das Sessões, 2009. –   Deputado Manoel 
Junior.

RECURSO Nº 314, DE 2009 
(Do Sr. Fernando Ferro e outros)

Recorre para que o Plenário da Câmara 
dos  Deputados delibere sobre o Projeto de 
Lei nº 1.417, de 1999, que Dispõe sobre a 
participação do usuário na administração 
de entidades de pesquisa científica e tec-
nológica da administração federal, direta e 
indireta, o Compromisso de Desempenho 
e dá outras providências.

Despacho: Publique-se. Submeta-se 
Ao Plenário. 

Senhor Presidente,
Conforme o disposto no artigo 58, §3° combina-

do com o artigo 144, do Regimento Interno, apresen-
tamos o presente RECURSO, para que o Plenário da 
Câmara dos  Deputados delibere sobre o projeto de lei 
nº 1.417, de 1999, que “dispõe sobre a participação 
do usuário na administração de entidades de pesqui-
sa científica e tecnológica da administração federal, 
direta e indireta, o Compromisso de Desempenho e 
dá outras providências.”

Sala das Sessões, 7 de outubro de 2009. – 
 Deputado Fernando Ferro, PT/PE.

Proposição: REC 0314/09
Autor da Proposição: FERNANDO FERRO E OUTROS
Data de Apresentação: 07-10-09

Ementa: Recorre para que o Plenário da Câmara dos 
 Deputados delibere sobre o Projeto de Lei nº 1.417, 
de 1999, que Dispõe sobre a participação do usuário 
na administração de entidades de pesquisa científica 
e tecnológica da administração federal, direta e in-
direta, o Compromisso de Desempenho e dá outras 
providências.

Possui Assinaturas Suficientes: SIM
Totais de Assinaturas: 
Confirmadas 114
Não Conferem 006
Fora do Exercício 000
Repetidas 003
Ilegíveis 000
Retiradas 000
Total 123

Assinaturas Confirmadas

ADEMIR CAMILO PDT MG
AELTON FREITAS PR MG
AIRTON ROVEDA PR PR
ALCENI GUERRA DEM PR
ALDO REBELO PCdoB SP
ANÍBAL GOMES PMDB CE
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ANSELMO DE JESUS PT RO
ANTONIO BULHÕES PMDB SP
ANTÔNIO CARLOS BIFFI PT MS
ANTONIO CARLOS BISCAIA PT RJ
ARMANDO ABÍLIO PTB PB
ARNON BEZERRA PTB CE
ASSIS DO COUTO PT PR
BERNARDO ARISTON PMDB RJ
BETO FARO PT PA
BONIFÁCIO DE ANDRADA PSDB MG
CÂNDIDO VACCAREZZA PT SP
CARLOS ABICALIL PT MT
CARLOS ALBERTO LERÉIA PSDB GO
CARLOS SANTANA PT RJ
CARLOS ZARATTINI PT SP
CHARLES LUCENA PTB PE
CHICO ABREU PR GO
CHICO ALENCAR PSOL RJ
CIDA DIOGO PT RJ
DOMINGOS DUTRA PT MA
EDUARDO LOPES PRB RJ
EDUARDO VALVERDE PT RO
EMILIA FERNANDES PT RS
ENIO BACCI PDT RS
EUGÊNIO RABELO PP CE
FÁBIO FARIA PMN RN
FELIPE MAIA DEM RN
FERNANDO CHIARELLI PDT SP
FERNANDO FERRO PT PE
FERNANDO MARRONI PT RS
FERNANDO NASCIMENTO PT PE
FLÁVIO BEZERRA PMDB CE
FRANCISCO RODRIGUES DEM RR
FRANCISCO TENORIO PMN AL
GERALDINHO PSOL RS
GERALDO RESENDE PMDB MS
GERALDO SIMÕES PT BA
GIVALDO CARIMBÃO PSB AL
GLADSON CAMELI PP AC
GONZAGA PATRIOTA PSB PE
GUILHERME CAMPOS DEM SP
IRINY LOPES PT ES
JAIME MARTINS PR MG
JERÔNIMO REIS DEM SE
JILMAR TATTO PT SP
JÔ MORAES PCdoB MG
JOÃO CARLOS BACELAR PR BA
JOÃO DADO PDT SP
JOÃO OLIVEIRA DEM TO
JOÃO PAULO CUNHA PT SP
JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS PR MG
JULIÃO AMIN PDT MA
JÚLIO DELGADO PSB MG

LAERTE BESSA PSC DF
LELO COIMBRA PMDB ES
LUIZ ALBERTO PT BA
LUIZ BASSUMA PT BA
LUIZ CARREIRA DEM BA
LUIZ COUTO PT PB
MAGELA PT DF
MAJOR FÁBIO DEM PB
MANATO PDT ES
MARCELO ALMEIDA PMDB PR
MARCELO MELO PMDB GO
MÁRCIO MARINHO PRB BA
MARCONDES GADELHA PSB PB
MARCOS LIMA PMDB MG
MARIA DO ROSÁRIO PT RS
MARIA LÚCIA CARDOSO PMDB MG
MÁRIO HERINGER PDT MG
MAURÍCIO QUINTELLA LESSA PR AL
MAURO LOPES PMDB MG
MAURO NAZIF PSB RO
MENDES RIBEIRO FILHO PMDB RS
MENDONÇA PRADO DEM SE
MIGUEL CORRÊA PT MG
MOACIR MICHELETTO PMDB PR
NATAN DONADON PMDB RO
NAZARENO FONTELES PT PI
NEILTON MULIM PR RJ
NILSON MOURÃO PT AC
OSMAR SERRAGLIO PMDB PR
OSVALDO BIOLCHI PMDB RS
OSVALDO REIS PMDB TO
PAES DE LIRA PTC SP
PAES LANDIM PTB PI
PAULO ABI-ACKEL PSDB MG
PAULO RATTES PMDB RJ
PEDRO CHAVES PMDB GO
PEDRO WILSON PT GO
POMPEO DE MATTOS PDT RS
PROFESSOR RUY PAULETTI PSDB RS
PROFESSOR VICTORIO GALLI PMDB MT
PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA PSDB GO
RENATO MOLLING PP RS
RICARDO BERZOINI PT SP
ROBERTO BRITTO PP BA
ROSE DE FREITAS PMDB ES
TATICO PTB GO
ULDURICO PINTO PMN BA
VALADARES FILHO PSB SE
VANESSA GRAZZIOTIN PCdoB AM
VICENTE ARRUDA PR CE
VIRGÍLIO GUIMARÃES PT MG
WASHINGTON LUIZ PT MA
ZÉ GERALDO PT PA
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ZÉ GERARDO PMDB CE
ZEQUINHA MARINHO PSC PA

Assinaturas que Não Conferem

ANGELA PORTELA PT RR
CIRO NOGUEIRA PP PI
DR. PAULO CÉSAR PR RJ
FÉLIX MENDONÇA DEM BA
MARCOS ANTONIO PRB PE
WELLINGTON ROBERTO PR PB

Assinaturas Repetidas

BERNARDO ARISTON PMDB RJ
CIRO NOGUEIRA PP PI
PROFESSOR RUY PAULETTI PSDB RS

REQUERIMENTO Nº 3.261, DE 2008 
(Do Sr.  Deputado William Woo)

Requer que seja realizada Sessão So-
lene no dia 15 de junho de 2009, em come-
moração aos 50 anos de relações bilaterais 
entre Brasil e Coréia do Sul.

 Senhor Presidente:
 Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do Re-

gimento Interno da Câmara dos  Deputados, realização 
de Sessão Solene no dia 15 de junho de 2009, com 
vistas a comemorar os 50 anos de relações bilaterais 
entre Brasil e Coréia do Sul.

Justificação

 A referida Sessão Solene tem por objetivo co-
memorar os 50 anos de relacionamento político-diplo-
mático entre Brasil e Coréia do Sul, frutífera amizade 
que teve como marco inicial o documento assinado por 
ambos países em junho de 1959. Essa ocasião guar-
da grande importância para a história de nosso país, 
pois dela derivou-se significativo fluxo imigratório de 
sul-coreanos para o Brasil, atraindo investimentos e 
estreitando laços culturais, políticos e comerciais. 

Sala das Sessões, 28 de outubro de 2008. – 
 Deputado William Woo, PSDB/SP.

Defiro. Publique-se.
Em 13-10-09.  Michel Temer, Presidente.

REQUERIMENTO Nº 4.018, DE 2009 
(Do Sr. Otavio Leite)

Requer a convocação de sessão sole-
ne da Câmara dos  Deputados para a data 
de 21 de setembro de 2009, às 11:00 horas, 
a fim de comemorar os 200 anos da Fun-
dação da Associação Comercial do Rio de 
Janeiro.

Senhor Presidente:
Requeremos a Vossa Excelência, com base no 

art. 68 do Regimento Interno, e ouvido o plenário, a 
convocação de sessão solene desta casa para a data 
de 21 de setembro de 2009, preferencialmente às 
11:00h, ou outro horário que a Mesa Diretora estabe-
leça, a fim de comemorar os 200 anos da Fundação 
da Associação Comercial do Rio de Janeiro.

Justificação

A Associação Comercial do Rio de Janeiro com-
pleta 200 anos, o que, por si só, significa um feito de 
grande relevância.

Nestes 200 anos, a Associação Comercial do Rio 
de Janeiro têm se pautado pelo desenvolvimento co-
mercial e social daquele Estado e do País, e vai além, 
patrocinando o debate dos grandes temas nacionais.

A Câmara dos  Deputados, representando a po-
pulação brasileira, merece homenagear aquela impor-
tante instituição com uma Sessão Solene.

São essas as razões resumidas que fundamentam a 
presente proposta que submetemos aos nossos pares.

Sala das Sessões, 2 de fevereiro de 2009. – 
 Deputado Marcelo Itagiba  Deputado Otavio Leite,  
PMDB/RJ PSDB/RJ.

Defiro. Publique-se.
Em 13-10-09.  Michel Temer, Presidente.

REQUERIMENTO Nº 4.087, DE 2009 
(Da Sra. Gorete Pereira)

Requer a realização de Sessão So-
lene em homenagem aos 40 anos do “Dia 
Nacional do Fisioterapeuta e do Terapeuta 
Ocupacional”, a ser comemorado em 13 
de outubro.

Senhor Presidente:
Requeiro, a Vossa Excelência, nos termos do art. 

68, do Regimento Interno da Câmara dos  Deputados, 
a realização de Sessão Solene, a ser agendada para o 
mês de outubro, em homenagem aos 40 anos do “Dia 
Nacional do Fisioterapeuta e do Terapeuta Ocupacio-
nal”, comemorado em 13 de outubro.

Sala das Sessões, 2 de fevereiro de 2009. – 
 Deputada Gorete Pereira, PR/CE.

Defiro. Publique-se.
Em 13-10-09.  Michel Temer, Presidente.

REQUERIMENTO Nº 4.916, DE 2009 
(Da Sra. Maria Helena e outros)

Requer que seja realizada sessão so-
lene para homenagear os 20 anos da Uni-
versidade Federal de Roraima– UFRR.
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Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, solicito a realização de ses-

são solene com o objetivo de homenagear os 20 anos de 
fundação da Universidade Federal de Roraima – UFRR, 
preferencialmente durante o mês de setembro.

Justificação

A UFRR, por ser uma instituição pública que 
tem como guia o ensino, a pesquisa e a extensão e 
que objetiva atender a comunidade em que se insere, 
desempenha um papel fundamental na reflexão e na 
produção de conhecimentos que subsidiem a formula-
ção de um projeto de desenvolvimento para o Estado 
de Roraima e para o país.

Ao longo da sua história, a UFRR, em suas re-
centes comemorações alusivas aos seus 15 e 18 
anos, prestou homenagem aos seus fundadores e 
instituições de apoio sempre exaltando a importância 
da contribuição que a Universidade vem prestando ao 
Estado de Roraima. 

Nesse momento de celebração de 20 anos, bus-
ca-se destacar a maturidade da UFRR, onde as múl-
tiplas identidades de todos que fazem a instituição e 
de todos para quem a instituição é feita traduzem um 
sentimento de pertencimento e de responsabilidade 
pelo promissor futuro da universidade. Esse futuro 
promissor, que já se faz presente, considera a UFRR 
como uma Universidade de referência não apenas no 
Estado de Roraima e no Brasil, mas também no nível 
internacional e transfronteiriço, obedecendo à posição 
estratégica do Estado de Roraima, que faz fronteira 
com a República Bolivariana da Venezuela e com a 
República Cooperativista da Guiana.

Dessa forma, faz-se justo que estendamos as ho-
menagens à própria UFRR, a fim de que essa possa 
ser lembrada nos âmbitos local, nacional e internacio-
nal e que suas profícuas ações alcancem seus ideais 
de disseminação do conhecimento, ficando registrada, 
assim, a importante missão dessa Instituição de Ensi-
no na Região Norte de nosso país.

Sala das Sessões, 3 de junho de 2009. –  Deputada 
Maria Helena, PSB/RR.

Defiro. Publique-se.
Em 13-10-09. – Michel Temer, Presidente.

REQUERIMENTO 5.105, DE 2009 
(Do Sr. Dimas Ramalho)

Requer a convocação de sessão so-
lene da Câmara dos  Deputados para o dia 
10 de agosto de 2009, às 15 horas, a fim de 
prestar homenagem póstuma ao Professor 
Goffredo da Silva Telles Jr.

Senhor Presidente,
Representando um décimo da composição da Câ-

mara dos  Deputados, requeremos a V. Exª, com base 
no art. 68 do Regimento Interno, e ouvido o Plenário, a 
convocação de sessão solene desta Casa para o dia 10 
de agosto de 2009, às 15 horas, a fim de homenagear 
postumamente o Professor Goffredo da Silva Telles, 
advogado e autor da “Carta aos Brasileiros” – marco 
de luta pela redemocratização do país.

Sala das Sessões, –  Deputado Dimas Ramalho.
Defiro. Publique-se.
Em 13-10-09. – Michel Temer, Presidente.

 REQUERIMENTO Nº 5.607, DE 2009 
(Do Sr. Sebastião Bala Rocha)

Requer a tramitação conjunta dos Pro-
jetos de Lei nº 6025/2009 e o Projeto de Lei 
nº 4436/2008.

Senhor Presidente:
Tramita nesta Casa o Projeto de Lei nº 4436, de 

2008 de autoria da ilustre Senadora Serys Slhessarenko 
que “Modifica o art.19 da Lei nº 7.102, de 20 de junho de 
1983, para garantir ao vigilante o recebimento de adicional 
de periculosidade.” Foi constituída, este ano, Comissão 
Especial para proferir parecer sobre a matéria.

Mais recentemente foi apresentado, visando tam-
bém, dispor sobre aspectos relacionados à regulação 
de atividade de segurança privada, o Projeto de lei 
abaixo descrito:

Projeto de lei nº 6025/2009 que “Dispõe sobre o 
horário de circulação de carros-fortes” de autoria do 
nobre  Deputado Professor Victorio Galli.

As duas matérias, em voga, tratam sobre temas 
correlatos, na medida que alteram a Lei 7.102 de 1983 
que “Dispõe sobre segurança para estabelecimentos 
financeiros, estabelece normas para a constituição e 
funcionamento das empresas particulares que explo-
ram serviços de vigilância e de transportes de valores, 
e dá outras providência 

Diante do exposto requeiro a Vossa Excelência, 
nos termos dos artigos 142 e 143, em consonância 
com o disposto no artigo 139, inciso I, do Regimento 
Interno da Câmara dos  Deputados, a tramitação con-
junta do  Projeto de Lei nº 4305/2004, do Sr. Eduardo 
Valverde e o Projeto de Lei 6025/2009 de autoria do 
deputado Professor Victorio Galli.

Sala das Sessões, 30 de setembro de 2009. –  
 Deputado Sebastião Bala Rocha – PDT/AP.

Defiro, nos termos do art. 142 do RICD. Com 
efeito, promova-se a apensação do Projeto de Lei 
n. 6.025/09 ao Projeto de Lei n. 4.436/08. 

Oficie-se. Publique-se.
Em 13-10-09. – Michel Temer, Presidente.
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REQUERIMENTO Nº 5.620, DE 2009 
(Do Sr. Eliene Lima)

Requer Voto de Pesar pelo falecimento 
do Senhor Berthier de Carvalho Filho.

Senhor Presidente:
Com fulcro no Art. 117, inciso XVIII, e § 2º, do 

Regimento Interno da Câmara dos  Deputados, requeiro 
a Vossa Excelência se digne registrar nos Anais desta 
Casa voto de pesar pelo falecimento do Senhor Berthier 
de Carvalho Filho, ocorrido em Cuiabá, Mato Grosso, 
no dia 27 de agosto do corrente ano.

É a nossa homenagem. Na certeza do apoio dos 
nobres Pares ao presente Requerimento, submetemos 
à apreciação.

Justificação

O Senhor Berthier Carvalho Filho foi honorável 
professor do ensino básico e tecnológico. Desde 1974 
tinha o ofício do magistério até o seu falecimento. Pos-
suía o curso Técnico em Estradas, na Escola Técnica 
Federal de Mato Grosso; o curso de Licenciatura em 
Formação de Disciplinas Especializadas – Esquema 
II, no CEFET-PR; Especialização em Metodologia e Di-
dática do Ensino Superior; na Universidade de Cuiabá 
e Especialização em Topografia, no CEFET-MG. 

Sala das Sessões, 7 de outubro de 2009. – Eliene 
Lima.

Publique-se.
Em 13-10-09. – Michel Temer, Presidente.

REQUERIMENTO Nº 5.623 DE 2009 
(Do Senhor Marcelo Serafim)

Requer o apensamento de proposi-
ção.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, com base no art. 

142, do Regimento Interno da Câmara dos  Deputados, 
que determine o apensamento da Proposta de Emen-
da à Constituição 264/2008, que altera a redação dos 
arts. 14, § 2º e 143, caput, da Constituição Federal, 
tornando o serviço militar facultativo, de minha autoria, 
à Proposta de Emenda à Constituição 162/2007, que 
dá nova redação ao art. 143 da Constituição Federal, 
de autoria do eminente deputado Silvinho Peccioli, por 
tratar-se de matéria correlata.

Sala das Sessões, 1 de outubro de 2009. – 
 Deputado Federal Marcelo Serafim, PSB/AM.

Defiro, nos termos do art. 142, do Regi-
mento Interno, configurada a hipótese tratada 
na Questão de Ordem n. 15, de 2003, vez que a 
matéria contida na PEC n. 264/2008 encontra-

se albergada pelo parecer de admissibilidade 
da PEC n. 162/2007. Oficie-se. Publique-se.

Em 13-10-09. – Michel Temer, Presidente.

REQUERIMENTO Nº 5.624, DE 2009 
(Do Sr. Marcelo Serafim)

Requer o apensamento de proposições.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, com base no art. 

142, do Regimento Interno da Câmara dos  Deputados, 
que determine o apensamento da Proposta de Emenda 
à Constituição 18/2007, que altera a redação do art. 57, 
caput, da Constituição Federal, que veda a posse do 
parlamentar em período de recesso dos trabalhos, de 
minha autoria, à Proposta de Emenda à Constituição 
5/2007, que dá nova redação ao art.56 da Constitui-
ção Federal, de autoria do eminente deputado Flávio 
Dino, por tratar-se de matéria correlata.

 Sala das Sessões, outubro de 2009. –  Deputado 
Federal Marcelo Serafim,  PSB/AM.

Defiro, nos termos do art. 142, do Regi-
mento Interno, configurada a hipótese tratada 
na Questão de Ordem n. 15, de 2003, vez que 
a matéria contida na PEC n. 18/2007 encontra-
se albergada pelo parecer de admissibilidade 
da PEC n. 5/2007. 

Oficie-se. Publique-se.
Em 13-10-09. – Michel Temer, Presidente.

REQUERIMENTO Nº 5.659, DE 2009 
(Da Senhora Vanessa Grazziotin)

Requer a retirada do Req. nº 
5617/2009.

Senhor Presidente:
Nos termos do artigo 104, caput do Regimento 

da Câmara dos  Deputados requer a retirada do Req. 
Nº 5617/2009 de minha autoria, que requer distribui-
ção, à Comissão de Segurança Pública, do Projeto de 
Lei nº 5.649, de 2009, que “dispõe sobre a condição 
de perito oficial dos papiloscopistas em suas perícias 
específicas e dá outras providências”.

Sala das Sessões, 7 de outubro de 2009. – 
 Deputada Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.

REQUERIMENTO 5.617 DE 2009 
(Da Sra. Vanessa Grazziotin)

Requer distribuição, à Comissão de 
Segurança Pública, do Projeto de Lei nº 
5.649, de 2009, que “dispõe sobre a condi-
ção de perito oficial dos papiloscopistas 
em suas perícias específicas e dá outras 
providências”.
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Senhor Presidente:
Requeiro a V. Exa., nos termos do arts. 17, II, a, 

139, II, a, e 140 do Regimento Interno, que o Projeto 
de Lei nº 5.649, de 2009, que “dispõe sobre a condição 
de perito oficial dos papiloscopistas em suas perícias 
específicas e dá outras providências”, sofra redistribui-
ção, determinando-se a oitiva, no mérito, da Comissão 
de Segurança Pública.

Fundamenta-se esse requerimento no fato de 
que o referido projeto propõe uma mudança na es-
trutura do órgão nos Estados e poderá gerar impacto 
financeiro. Além disso, a categoria pertence à esfera 
da segurança pública.

Sala das Sessões, 29 de setembro de 2009. – 
 Deputada Vanessa Grazziotin, PCdoB – AM.

Defiro, nos termos do art. 114, inciso 
V, do RICD, a retirada do Requerimento nº 
5.617, de 2009. 

Oficie-se. Publique-se.
Em 13-10-09. – Michel Temer, Presidente.

REQUERIMENTO Nº 5.678 DE 2009 
(Do Sr. Ricardo Barros )

Requer a retirada do PL Nº 
4.673/2009.

Ao Excelentíssimo Senhor
 Deputado Michel Temmer
Presidente da Câmara dos  Deputados

Senhor Presidente,
Com base no que dispõe o Regimento Interno 

desta Casa do Congresso Nacional, nos termos do art. 
104, requeiro a Vossa Excelência a retirada do Projeto 
de Lei nº 4.673/2009, de minha autoria, que “revoga o 
inciso XII, do art. 23 e o inciso VIII do art. 3º da lei nº 
4.737, de 15 de julho de 1965 ( Código Eleitoral) .”

Sala de Sessões, 8 de outubro de 2009. – Ricar-
do Barros,  Deputado Federal.

Defiro, nos termos do art. 104 c/c o inci-
so VII do art. 114, ambos do RICD, a retirada 
do PL n. 4.673/2009. Oficie-se. 

Publique-se.
Em 13-10-09. – Michel Temer, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Finda a leitura do expediente, passa-se ao

IV – PEQUENO EXPEDIENTE
Como a lista de inscritos é bastante extensa, va-

mos ser bem breves.
Concedo a palavra ao  Deputado Mauro Benevides.

O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB – CE. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 

e Srs.  Deputados, a conservação das estradas federais 
em nosso Estado há sido objeto de incisivos discursos 
nesta tribuna, na expectativa de que o órgão compe-
tente adote providências saneadoras, restabelecendo 
a tranquilidade dos usuários que demandam o território 
cearense e se defrontam com áreas verdadeiramente 
precárias, o que exige a adoção de medidas reparado-
ras, sem quaisquer delongas, não se admitindo mais 
a alegada carência de recursos.

O Governador Cid Gomes, em reunião com Par-
lamentares de nossa bancada, deixou claro que levara 
o problema ao Chefe da Nação, quando de recente 
estada do Primeiro Mandatário a Sobral e à Capital 
cearense, no mês de setembro pretérito.

Hoje, a mídia local divulga matéria com amplo 
destaque, focalizando esse aspecto dramático, o que 
nos obriga a endossar apelos anteriores para que a 
questão seja deslindada sem tardança, como imperati-
vo de uma conjuntura adversa, que não mais comporta 
adiamentos, sob quaisquer pretextos.

Comparativamente com outras Unidades da Fe-
deração, como Sergipe – que detém a menor malha 
viária da União –, o nosso Estado é o que teve a me-
nor consignação de disponibilidades orçamentárias, 
aproximando-se de apenas 50 milhões, numa despro-
porção que exige explicação plausível, sob pena de 
caracterizar-se, no caso, despropositada discriminação 
contra os nossos legítimos interesses.

Ressalte-se que, em valores relativos, o Ceará situou-
se em penúltimo lugar, restando apenas o Piauí, que obteve 
um total de 54 milhões no corrente exercício.

Trazendo o assunto, outra vez, ao conhecimen-
to do Congresso Nacional, como intérprete do senti-
mento dominante entre as nossas mais categorizadas 
lideranças, o que se deseja é que o próprio Presiden-
te da República Luiz Inácio Lula da Silva intervenha 
pessoalmente para equacionar esse quadro caótico, 
tantas vezes referenciado neste Plenário, sem que se 
obtenha uma alternativa compatível com a realidade, 
ali, lamentavelmente constatada, em que pese aos 
seguidos pronunciamentos de advertência e protestos 
aqui veiculados por eminentes colegas, entre os quais 
o  Deputado José Linhares, reportando-se, especifica-
mente, à deplorável situação da BR-222.

Fica registrada aqui mais uma solicitação, em co-
notação de protesto veemente, à espera da almejada 
solução, que tarda e sempre falta.

 O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Tem V.Exa. a palavra.

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO (Bloco/PSB – ES. 
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Pre-
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sidente, Sras. e Srs.  Deputados, no dia 11 de outubro, 
participei de uma audiência pública na cidade de Co-
latina, região noroeste do Espírito Santo. Fomos con-
vidados pelo Vereador Soldado Olmir Castiglione para 
explanarmos sobre a PEC 300, a PEC do piso salarial 
nacional dos bombeiros e policiais militares.

Qual não foi a minha surpresa em saber que, por 
intermédio do imperador, o Governador Paulo Hartung 
determinou ao Comandante-Geral que inviabilizasse a 
reunião marcada para acontecer na Câmara Municipal 
de Colatina. O Comandante do 8º BPM recebeu ordens 
diretas do Comandante-Geral para que não houvesse 
a chamada geral, para que fosse, desse modo, dificul-
tada ao máximo a audiência pública.

É de se admirar que um Governador dessa es-
tirpe, que ostenta as piores marcas da segurança 
pública nacional, primeiro lugar nacional em tentativa 
de homicídios e segundo lugar nacional no ranking 
dos homicídios dolosos, fique fazendo esse tipo de 
articulação baixa, tentando inviabilizar um propósito 
tão sério como esse: o do piso salarial nacional dos 
bombeiros e dos policiais militares. Prefere aumentar 
a permanência dos trabalhadores de segurança públi-
ca nas ruas, apertando as escalas, em detrimento dos 
baixos salários que o imperador oferta, fato esse que 
obriga 90% dos bombeiros e policiais a complemen-
tarem seus salários no trabalho informal.

Independentemente da tentativa frustrada do im-
perador e de seu assecla fardado, o Comandante-Geral 
Títere, a nossa audiência pública foi um sucesso. E, 
independentemente dos procedimentos maledicentes 
desse Governador, patrocinador da violência capixa-
ba, nossa marcha em prol de salários justos para os 
trabalhadores de segurança pública serão a cada dia 
mais consistentes.

Por fim, quero deixar registrado que, em vez de 
o imperador se preocupar com movimentos pacíficos 
em prol de reivindicações justas como a PEC 300, ele 
deveria se preocupar realmente com o outro quadro 
lamentável em nosso Estado, que é a saúde.

É lamentável saber que a inépcia do imperador 
fez com que o Estado perdesse 5,04 milhões de reais 
do Ministério da Saúde, em verbas a serem aplicadas 
em municípios com baixo Índice de Desenvolvimento 
Humano. 

Esse Governo, demonstrando total falta de capa-
cidade técnica, simplesmente deixou de definir critérios 
para recebimento de dinheiro e de preencher documen-
tos necessários para terem acesso à Compensação 
de Especificidades Regionais. 

A incompetência do imperador Hartung mais que 
dobrou. No ano passado, o Espírito Santo perdeu 2,5 
milhões de reais e, agora, 5,04 milhões de reais. Com 

esse dinheiro que o imperador jogou pela janela, daria 
para abastecer os municípios por um ano, com remédios 
da farmácia básica, manter por um mês 240 equipes 
de saúde, construir 4 unidades de saúde, comprar 3 
vezes mais o valor a ser gasto pela SESA com arco 
cirúrgico, ultrassom e raio X para o Hospital das Clíni-
cas ou equipar 48 novos leitos de UTI.

Como se nota, é muita preocupação em cima de 
uma manifestação legítima em prol de salários dignos 
para os bombeiros e policiais militares e muito descaso 
com a saúde pública dos capixabas.

Parabéns, imperador, pelo título de inepto do ano. 
PEC nº 300 já!
 O SR. FLÁVIO BEZERRA – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 

Neto) – Tem V.Exa. a palavra.
O SR. FLÁVIO BEZERRA (PMDB – CE. Pela or-

dem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs.  Deputados, tive a satisfação de participar, 
nesta manhã, da abertura do 11º ENOREX, Encontro 
Nacional de Oficiais da Reserva do Exército.

A solenidade, promovida pelo Conselho Nacional 
de Oficiais R/2 do Brasil – CNOR, atualmente presi-
dida pelo Segundo-Tenente Monteiro, foi realizada no 
Batalhão da Guarda Presidencial e contou com a pre-
sença do General Enzo Martins Peri, Comandante do 
Exército Brasileiro, e de diversas autoridades.

O objetivo do encontro, a exemplo de outros já re-
alizados anteriormente, é o de atualizar conhecimentos 
e informações sobre as Forças Armadas, proporcionar 
uma visão confiável do atual cenário nacional, promo-
ver a integração das diversas associações, estabele-
cer diretrizes para o desenvolvimento das atividades 
das entidades filiadas ao Conselho, estreitar laços de 
companheirismo e amizade entre a ativa e a reserva 
do Exército, dentre outros.

Sr. Presidente, os oficiais R/2 estão presentes em 
todos os setores da Nação, geralmente em posição de 
relevância, conferindo, assim, grande importância a sua 
atuação, não só por sua formação acadêmica, como 
e principalmente pelos laços afetivos que os unem ao 
Exército Brasileiro. 

A formação do oficial temporário está orientada 
para 2 direções: aumentar a participação do segmento 
mais instruído da sociedade no Exército e proporcio-
nar um melhor embasamento profissional militar aos 
tenentes temporários que irão comandar as frações 
elementares nos corpos de tropa em tempo de paz.

Nesse contexto, os Centros de Preparação de 
Oficiais da Reserva – CPOR e os Núcleos de Prepara-
ção de Oficiais da Reserva – NPOR têm a importante 
missão de promover a formação moral, ética, física e 
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intelectual do corpo discente, preparando líderes para 
o desempenho da função de oficial.

Convém destacar que os CPOR veem contri-
buindo na formação de parcela importante da elite 
intelectual do País, tendo em vista que por ali passa, 
anualmente, grande parte dos jovens brasileiros que 
estarão desempenhando, em alguns anos, papéis de 
liderança em diversos segmentos da sociedade. 

Para finalizar, com a satisfação de também ser 
um oficial R/2 do Exército Brasileiro, quero congratular-
me com todos os oficiais da Reserva, que assim como 
eu retornam à vida civil marcados, em suas mentes 
e corações, pelo compromisso de amor e dedicação 
ao Brasil.

Era o que tinha a dizer. 
Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que autorize di-

vulgação do meu pronunciamento nos meios de co-
municação da Casa.

Muito obrigado.

O SR. GLAUBER BRAGA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Tem V.Exa. a palavra.

O SR. GLAUBER BRAGA (Bloco/PSB – RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs.  Deputados, quero citar estudo realizado 
pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) 
que registrou algo que todos nós já sabemos: quem 
paga a maior parcela dos tributos no nosso País são 
os mais pobres.

Esse estudo, relacionado ao ano de 2008, relata 
que as famílias que recebem até 2 salários mínimos 
usam mais de 53% dos seus rendimentos para o pa-
gamento de tributos. Já aquelas famílias que recebem 
percentual maior, de 30 salários mínimos, usam cerca 
de 29% para o pagamento de tributos.

A reforma tributária que tramita nesta Casa e os 
projetos de lei que tratam do assunto no Poder Legis-
lativo brasileiro ainda não conseguiram enfrentar não 
apenas a questão da alta taxa tributária, mas também 
a de que essa conta é paga pelas parcelas mais po-
bres da população brasileira.

Esperamos que o Plenário desta Casa faça com 
que esse processo seja modificado.

Muito obrigado.
 A SRA. SOLANGE AMARAL – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 

Neto) – Tem V.Exa. a palavra.
A SRA. SOLANGE AMARAL (DEM – RJ. Pela 

ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs.  Deputados, no dia 11 de outubro, o Brasil perdeu 
um grande brasileiro, o Sr. Roberto Vasconcellos. Aos 

88 anos, era Presidente do Conselho Deliberativo do 
Clube Municipal, uma instituição muito importante no 
Rio de Janeiro, e conduzia, com o Dr. Octávio Luiz Al-
ves, os destinos do clube. Foi fundador do Lions Clube 
do Grajaú. Era uma pessoa muito importante. Servidor 
municipal aposentado, era meu amigo pessoal, como 
Cleia e sua família. 

Portanto, é mais do que merecido que o Con-
gresso Nacional faça o registro da passagem desse 
grande brasileiro, que tanto acompanhava a vida po-
lítica do nosso País.

Deixo registradas homenagens a esse grande 
brasileiro, grajauense, carioca, fluminense.

 O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Concedo a palavra ao  Deputado Raimundo 
Gomes de Matos.

O Sr. RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB 
– CE. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presiden-
te, Sras. e Srs.  Deputados, os 250 anos de emancipa-
ção política de Caucaia, na Região Metropolitana de 
Fortaleza, estão sendo marcados por uma série de 
ações. Tendo à frente o Prefeito Washington Góis, o 
município fará concurso para o preenchimento de qua-
se 3 mil postos de trabalho. Paralelamente, 2 grandes 
empreendimentos, uma siderúrgica e uma refinaria, 
com instalação do Complexo Industrial e Portuário do 
Pecém, incrementarão ainda mais o Produto Interno 
Bruto de Caucaia, com geração de trabalho e renda 
para a população.

Com motivos para comemorar, as festividades 
foram abertas no último sábado e prosseguem até 
quinta-feira, quando está prevista uma alvorada às 5h 
da manhã, seguida de desfile cívico militar e entre-
ga da medalhas de Grã Cruz da Ordem do Mérito de 
Caucaia – faço parte da relação de homenageados. 
A noite de encerramento também será marcada pelo 
apagamento da pira, shows musicais e de humor. Ain-
da na programação, que se estende por esses dias e 
que tive a oportunidade de conferir no final de semana, 
destaco a apresentação da Orquestra Villa Lobos, dos 
solistas Paulo José e Patrícia e do Coral Porta Voz, 
amanhã, quarta-feira.

Em seu primeiro mandato, após passagem pela 
Assembleia Legislativa do Ceará, o Prefeito Washington 
Góis, ao lado do Vice-Prefeito Paulo Guerra e de seus 
Secretários, vem procurando atender as demandas dos 
caucaienses. No último mês de setembro, o gestor deu 
sequência ao seu compromisso de recuperar instala-
ções escolares e unidades de saúde, como também à 
implantação de telecentros nas escolas. A questão do 
meio ambiente também está sendo levada para dentro 
das escolas e, em parceria com a CAGECE, o Insti-
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tuto de Meio Ambiente de Caucaia vem promovendo 
palestras e apresentações teatrais.

Na área da saúde, até mesmo por ser médico e 
autor do Projeto de Lei nº 2.035, de 2007 – que pro-
íbe fumar em recinto coletivo, público e privado – e 
Projeto de Lei nº 161, de 2000 – que cria o Fundo de 
Reparação Civil –, parabenizo a iniciativa da Secretá-
ria de Saúde Luiza de Marilac Barros Fontes e da Se-
cretária de Educação Antonia Cláudia da Paula Lima. 
Juntas, estão realizando várias atividades, dentre elas 
um levantamento para a identificação de adolescentes 
fumantes. Diante da constatação de 19 localidades 
com focos dessa natureza, coordenadores pedagó-
gicos, médicos, enfermeiros e dentistas participaram 
do I Seminário de Educação em Saúde – Tabagismo, 
visando o planejamento de ações de promoção à saú-
de na prevenção e controle do tabagismo. A outra boa 
notícia é a inauguração, até o final do ano, de uma uni-
dade de pronto atendimento 24 horas, inclusive nos 
finais de semana.

Sr. Presidente, Sras. e Srs.  Deputados, distante 
16,5 quilômetros da Capital Fortaleza, compreendendo 
uma área territorial de 1.227 quilômetros quadrados 
e 30 quilômetros de litoral, Caucaia comporta, além 
das belezas naturais, um dos maiores santuários de 
Santa Edwiges no Brasil. Localizado no Bairro Garrote, 
missas são celebradas mensalmente no dia 16, com a 
participação de devotos da santa vindos de todas as 
regiões. Também é nesse município que se encontra a 
equipe bicampeã do Campeonato Cearense de Futebol 
Feminino e a mais nova pista de skate internacional, o 
que denota a importância do esporte como ferramenta 
de inclusão social.

Em parceria com o Governo do Estado do Ceará, 
Caucaia receberá investimentos para a concretização 
de obras turísticas no município. Estão previstos, den-
tro do pacote anunciado pelo Secretário de Estado do 
Turismo, Bismarck Maia, a iluminação da orla maríti-
ma; 3 novos acessos, ligando Cumbuco a CE-085 – 
Estruturante; e a implantação dos sistemas de abas-
tecimento de água e de esgotamento sanitário. Tais 
investimentos representam melhoria na qualidade de 
vida da população caucaiense e na infraestrutura dos 
turistas que passeiam naquele litoral.

Destaco desta tribuna, por fim, que o Município 
de Caucaia está no caminho certo no processo de de-
senvolvimento que o Ceará está vivendo, de maneira 
que as oportunidades possam ser aproveitadas. 

Era o que tínhamos a dizer. 
 A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN – Sr. Presiden-

te, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 

Neto) – Tem V.Exa. a palavra.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Pre-
sidente, quero fazer um breve registro a respeito de 
matéria publicada com muito destaque hoje num dos 
jornais do País que analisa o crescimento do número 
de servidores que vêm sendo contratados nos últimos 
anos, sobretudo no Governo Lula. 

A matéria diz em determinado momento que 
essa situação seria de total improvidência. Quero dizer 
que, pelo contrário, é uma situação de total providên-
cia. Ampliar o número de servidores e melhorar seus 
salários significa melhorar o serviço público no Brasil, 
a educação, a saúde. 

Como o próprio Presidente Lula diz, precisamos 
encarar esses gastos não como despesa, mas como 
investimento, que não se dá só no ato da construção 
de uma casa, de uma escola ou de uma rodovia, mas 
também na contratação daqueles que fazem saúde e 
educação.

Cumprimento o Presidente Lula pelas medidas 
adotadas.

Muito obrigada.
O SR. GERALDO SIMÕES – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 

Neto) – Tem V.Exa. a palavra.
O SR. GERALDO SIMÕES (PT – BA. Pela ordem. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs.  Deputados, hoje quero registrar a importante vi-
sita que a Ministra Dilma efetuou ao Estado da Bahia 
no último fim de semana.

Além de assistir, na sexta-feira, dia 9, a uma missa 
na Igreja de Nosso Senhor do Bonfim, onde foi agrade-
cer a cura de um câncer, a Ministra entrou em contato 
com um grupo de pais e mães de santo, tomou banho 
de folhas e também conversou com vendedores das 
famosas fitinhas do Nosso Senhor do Bonfim que se 
encontravam na praça do largo da igreja.

Dilma estava acompanhada do Governador Ja-
ques Wagner, do PT, da Primeira-Dama do Estado, 
Fátima Mendonça, do Ministro das Relações Institu-
cionais, Alexandre Padilha, do Vice-Governador Ed-
mundo Pereira, do PMDB, e de todos os Secretários 
do Governo baiano. No final da celebração, a Ministra, 
que assistiu a missa no adro da igreja, recebeu bên-
ção dos padres.

Comentando sobre as próximas eleições presi-
denciais, a Ministra manifestou que será “inexorável” 
a polarização entre o PT e o PSDB.

Segundo ela, a população vai poder escolher en-
tre as transformações recentes do País, decorrentes 
da proposta do Governo do PT, dirigido pelo Presi-
dente Lula e a proposta anterior do Governo de FHC, 
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representada pelo PSDB, que, lembramos, tinha como 
prioridades a privatização da economia e a diminui-
ção do Estado.

Posteriormente, no dia 10, sábado, a Ministra 
visitou obras do PAC, acompanhada do Governador 
Jaques Wagner, do Prefeito de Salvador João Hen-
rique e do Ministro de Relações Institucionais Ale-
xandre Padilha. Visitou os canteiros de obras da Via 
Expressa e recebeu homenagem dos trabalhadores, 
sendo presenteada com uma cesta de frutas típicas 
e artesanatos.

A Ministra também visitou a Conferência Estadual 
preparatória do Congresso Nacional do PCdoB, onde 
teve a oportunidade de fazer um discurso reafirmando 
os avanços e conquistas do Governo Lula e criticando 
as tentativas da oposição em minimizá-los. 

Sras. e Srs.  Deputados, quero manifestar a im-
portância desta visita da Ministra, ressaltando as me-
didas anticrise do Governo Federal, que possibilitaram 
ao Brasil ser considerado o país que menos sofreu 
com a crise internacional desatada em outubro do ano 
passado. O pior já passou, mas é importante garantir 
a continuidade da política econômica e social do PT, 
implementada de forma sistemática e constante nos 2 
Governos do Presidente Lula, para consolidarmos o que 
foi conseguido até agora e seguir avançando no cami-
nho da redução das desigualdades sociais que ainda 
persistem. Sabemos que ainda há muito o que fazer, 
mas temos certeza de que estamos no rumo certo e a 
população brasileira tem consciência disso. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 

Neto) – Concedo a palavra à Sra. Angela Amin. 
A SRA. ANGELA AMIN (PP – SC. Sem revisão 

da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.  Deputados, 
artigo publicado no jornal Folha de S.Paulo no último 
dia 8 de outubro, intitulado Na contramão da educação 
a distância, escrito por um professor da Universidade 
Federal de Santa Catarina, trata da história e da ino-
vação que fez a universidade quando criou o LED – 
Laboratório de Educação a Distância. 

Em razão do não entendimento por parte da 
CAPES, esse processo não teve o incentivo devido 
naquela oportunidade. Hoje, o MEC procura recuperar 
o tempo perdido. A educação a distância nasceu na 
nossa universidade. 

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que autorize a trans-
crição nos Anais da Casa do histórico feito pelo Prof. 
Jurandir Sell Macedo.

Muito obrigada.

ARTIGO A QUE SE REFERE A ORA-
DORA:

Opinião
Tendências/Debates – Na contramão da educa-

ção a distância
Jurandir Sell Macedo
Num país desigual e imenso como o Brasil, a 

educação a distância é fundamental. Mas a Capes, 
de novo, escolheu o caminho errado

No Final da década passada, o Laboratório de 
Ensino a Distância (LED) da Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC) colocou o Brasil entre os líderes 
mundiais dessa tecnologia. Naquela época, os custos 
de infraestrutura eram extremamente elevados.

Por meio de convênios com grandes empresas 
privadas e estatais, foi feito um intenso trabalho e muito 
conhecimento foi adquirido. Porém, devido à incompre-
ensão do processo por parte de muitos professores e 
particularmente da Capes (Coordenação de Aperfei-
çoamento de Pessoal de Nível Superior), o trabalho 
foi praticamente destruído.

Com o quase total desmanche do LED, diversos 
pesquisadores montaram pequenas instituições que 
ganharam destaque nacional e internacional. Hoje, 
videoconferências e transmissão de vídeos pela rede 
tornaram-se operações corriqueiras.

Caíram os custos da infraestrutura e aumentou 
a compreensão das diferenças didáticas entre aulas 
presenciais e a distância.

Graças aos poucos persistentes pesquisadores 
que permaneceram na UFSC, hoje, o atual Laboratório 
de Educação a Distância continua dominando essas 
tecnologias. Dez anos depois daquela experiência, a 
Capes acordou para a educação a distância e criou a 
Universidade Aberta do Brasil (UAB). A iniciativa por 
si só é louvável. Porém, a instituição carece da mínima 
compreensão sobre a direção das mudanças.

Hoje, a UAB tem um dos piores modelos de edu-
cação a distância do mundo. Estamos reproduzindo 
na internet os cursos por correspondência comuns no 
início do século passado, substituindo o livro, a mais 
antiga forma de educação a distância, por apostilas o 
que não faz nenhum sentido.

O modelo da UAB é cartorial e vai de encontro 
ao princípio que norteia o desenvolvimento da educa-
ção a distância. Pode ser que assim o faça por falta de 
conhecimento de seus dirigentes ou por uma tentativa 
de contornar o conhecido corporativismo do meio uni-
versitário, distribuindo migalhas financeiras a muitos.

Segundo o modelo da UAB, diversas universida-
des brasileiras oferecem cursos de graduação e pós-
graduação, tentando levar o modelo da sala de aula 
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atual para a web. Só em administração e gestão, são 
hoje 168 cursos de bacharelado e especialização.

Acontece que a lógica da internet é inversa. Na 
educação a distância, não existe espaço para que to-
dos vençam.

Nela, não cabem centenas de cursos, mas somen-
te os melhores. Estes levam cada vez mais dinheiro, 
que lhes permite um aprimoramento constante, atrain-
do cada vez mais alunos e mais dinheiro. Um círculo 
virtuoso para as instituições vencedoras.

Nas escolas e universidades tradicionais, são 
necessários muitos professores, pois cada um deles 
atende um número limitado de alunos.

Entre esses professores, existem alguns excelen-
tes e outros péssimos. Os melhores, eventualmente, 
recebem um pouco mais, mas todos ganham e têm 
espaço de trabalho. Bom para os maus professores. 
Azar dos alunos que são vítimas deles.

Na sala de aula atual, a qual a UAB tenta man-
ter na educação a distância, não se consegue ganhos 
significativos de escala. Na boa educação a distância, 
um bom professor pode atender milhares de alunos. 
Dessa forma, vai faltar espaço para aqueles que não 
sabem ensinar.

Hoje, é possível, sem nenhum custo, assistir a 
aulas de mercados financeiros dadas pelo professor 
Robert Shiller por meio da Open Yale Courses. Acre-
dito que se possa aprender muito mais nesse curso 
do que na sala de aula da maioria dos professores de 
finanças nos milhares de cursos do Brasil. E não se 
trata de um curso a distância, mas apenas da grava-
ção das aulas presenciais.

Com as ferramentas amplamente disponíveis 
atualmente, é possível combinar aulas telepresen-
ciais, material gravado, exercícios dirigidos e estrutu-
ra de monitoria, obtendo com isso resultados surpre-
endentes a custos muito menores do que no ensino 
convencional.

Tais vantagens farão com que, em pouco tempo, 
uma parte significativa das aulas tenha o tratamento 
dado a documentários de televisão.

Esses produtos são incorporados na educação 
presencial, o que melhora e aumenta a eficiência do 
ensino tradicional.

Muitos professores se tornarão monitores ou per-
derão os empregos, pois não são nem pesquisadores 
nem professores dignos do título. No lugar de ensinar 
suas profissões, poderão exercê-las, para o bem do País 
e, assim, testar eles mesmos aquilo que ensinam.

Em um país desigual e imenso como o Brasil, a 
educação a distância é fundamental. Infelizmente, a Ca-
pes, pela segunda vez, escolheu o caminho errado.

Jurandir Sell Macedo é professor adjunto da UFSC 
(Universidade Federal de Santa Catarina) e pesquisador 
visitante na Universidade Livre de Bruxelas (ULB).

O SR. GUSTAVO FRUET – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Tem V.Exa. a palavra.

O SR. GUSTAVO FRUET (PSDB – PR. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria 
de registrar um fato local que tem repercussão nesta 
Casa, para destacar e celebrar bons exemplos. 

O Coritiba Foot Ball Club, que nasceu em 12 
de outubro de 1909, completou ontem o centenário 
de fundação. Entre vários eventos, inaugurou a Sala 
de Memória, o Espaço do Torcedor, e homenageou 
dirigentes, ex-dirigentes, familiares de ex-dirigentes, 
comissão técnica, profissionais, atletas, ex-atletas e, 
principalmente, a torcida, que viveu, ao longo desses 
anos, a trajetória e os grandes momentos do clube, 
uma das poucas instituições fundadas no Estado, cujo 
controle é feito até hoje no Estado. 

Espero que sirva de referência para a tradição do 
futebol no Paraná e como bom exemplo para o futebol 
brasileiro. Quem sabe um dia o Bahia, time de V.Exa., 
Sr. Presidente, retorne à primeira divisão, à Série A do 
Campeonato Brasileiro, e comemore este fato? 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 

Neto) – Agradeço a V.Exa.,  Deputado Gustavo Fruet, 
mas o Bahia está precisando de muita reza.

 O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães Neto) – Concedo a palavra pela ordem ao Sr. 
 Deputado Dr. Talmir.

O SR. DR. TALMIR (PV – SP. Pela ordem. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs.  Deputados, sou da Comissão de Viação e Trans-
portes e quero aqui externar a minha indignação pela 
não apuração das causas do acidente que matou 228 
pessoas no Voo 447, da Air France. Queremos me-
lhores explicações sobre o afastamento de Paul-Louis 
Arslanian, do BEA, o Escritório de Investigação e Aná-
lises para a Aviação Civil da França, que não deixou 
um relatório conclusivo sobre o fato. 

Precisamos dar melhores explicações aos familia-
res, bem como à Nação brasileira e a outros países que 
tiveram cidadãos falecidos no mesmo voo. Sou Relator, 
pela Comissão, do grupo de trabalho que acompanhará 
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as investigações deste acidente e considero que elas 
estão sendo longas, difíceis e ineficazes.

Solicitamos à Air France, além da indenização, 
melhores esclarecimentos relativos à queda e ao fato 
de não terem encontrado a caixa-preta do avião. Acre-
ditamos que providências deveriam ter sido tomadas 
para que não ocorresse nenhuma falha que levasse à 
queda do AF 447. 

Quero aqui registrar também a falta de colabo-
ração do Ministério dos Transportes, que não agenda 
audiências solicitadas, com o Ministro Alfredo Nasci-
mento, pelos Prefeitos da UNIPONTAL e AMNAP. Já 
protocolamos e conversamos com o chefe de gabinete 
do Ministro, Sr. Aloísio. No entanto, nada foi agendado. 
Enquanto isso, o transporte de cargas pelas nossas 
ferrovias, no oeste paulista, é feito por caminhões, 
diante do verdadeiro descaso da ALL, em conivência 
com a ANTT.

 O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Concedo a palavra pela ordem ao Sr.  Deputado 
Ilderlei Cordeiro.

O SR. ILDERLEI CORDEIRO (PPS – AC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs.  Deputados, infelizmente, ou felizmente, não pude 
estar aqui há 2 semanas porque estava em missão ofi-
cial. Mas quero manifestar agora a minha indignação 
com o Judiciário do País. 

Esta Casa aprovou a PEC dos Vereadores, para 
dar posse aos Vereadores. Mas, infelizmente, o Judi-
ciário está legislando por nós, Sr. Presidente. E esta 
Casa tem de tomar uma providência. Montamos uma 
proposta de emenda à Constituição, e eles vão inter-
pretá-la? Interpretar o quê? A lei é clara: os Vereadores 
teriam de assumir, retroativamente a 2008.

Os Vereadores não vão dar despesas para o País. 
Infelizmente, o Judiciário está trazendo uma situação 
ruim para esta Casa. Aprovamos aqui, Sr. Presidente, 
projeto que vai aumentar o salário deles. Pergunto: 
esse salário só será aumentado quando assumirem 
os novos Ministros? Os que estão aí não podem ter o 
salário pago de forma retroativa. 

Essas são as perguntas que temos de fazer ao 
Judiciário. Quando é para beneficiá-los, não podemos 
fazer nenhuma sugestão. Mas quando é para benefi-
ciar...

(O microfone é desligado.)

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Concedo a palavra ao Sr.  Deputado Luiz Cou-
to.

O SR. LUIZ COUTO (PT – PB. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, peço a V.Exa. que autorize a 
transcrição nos Anais de nota divulgada pela Direção 
Nacional da Juventude do PT, intitulada A democrati-
zação da universidade não pode parar, sobre o vaza-
mento da prova do ENEM. 

Sr. Presidente, ontem, ao celebrar o Dia da Crian-
ça, verificamos que há muita violência ainda contra 
crianças e adolescentes. Esperamos que no próximo 
ano diminuam os índices dessa violência, principal-
mente a violência maior, que é a exploração sexual de 
crianças e adolescentes. São as piores formas de vio-
lência o trabalho infantil, o abuso e a exploração sexual, 
que ocorre principalmente no ambiente familiar.

Desejo que o próximo ano seja de alegria para 
crianças e adolescentes.

NOTA A QUE SE REFERE O ORA-
DOR:

Divulgar amplamente

A democratização da universidade não pode pa-
rar

Nota pública sobre o vazamento da prova do 
ENEM

Na quinta-feira, 1º de outubro, o Ministério da 
Educação, confirmou em reportagem do jornal O Esta-
do de São Paulo e posteriormente em nota e em pro-
nunciamento do Ministro Fernando Haddad, que havia 
fortes indícios de vazamento do caderno de questões 
do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

Tal fato, de enorme relevância, alterou e abalou a 
rotina de mais de quatro milhões de jovens estudantes 
que prestariam o exame no domingo, 4 de outubro.

A Juventude do PT entende como correta, a rápida 
decisão do MEC, que ao primeiro indício de comprome-
timento do exame, resolveu descartar o questionário 
que seria utilizado e transferir a data da prova.

Condenamos, em primeiro lugar, o crime cometido 
por pessoas que buscaram o dinheiro fácil ou agiram 
com intenções ainda ocultas, prejudicando assim, mi-
lhões de estudantes. Defendemos a rigorosa apuração 
pela Polícia Federal e exemplar punição dos respon-
sáveis pelo vazamento.

Condenamos também, a tentativa de setores da 
oposição, da grande imprensa e das máfias dos cursi-
nhos pré-vestibulares, de se utilizar de um delito para 
fazer luta política contra o Governo do presidente Lula 
ou contra as inovações no ENEM.

Repudiamos a decisão de algumas universida-
des, em particular as estaduais paulistas, que mais 
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uma vez preferem se fechar dentro dos seus muros 
ao invés de se colocarem como construtores de me-
lhores saídas para os problemas que o país enfrenta. 
Com a decisão de não utilizar a nota do ENEM, irão 
prejudicar as maiores vítimas deste crime, os estu-
dantes brasileiros.

Os quase sete anos de Governo do presidente 
Lula têm sido responsáveis por uma verdadeira revo-
lução na educação brasileira. Hoje, mais de 580 mil 
jovens de baixa renda tem acesso à universidade atra-
vés do PROUNI, as vagas no ensino superior público 
federal dobraram a partir da ampliação de vagas, cria-
ção de 12 novas universidades federais e 104 novos 
campi e unidades.

O Ministério da Educação está empenhado em 
democratizar a universidade no Brasil. O novo ENEM 
é um dos passos nesta direção. Ao procurar unificar 
os processos seletivos das universidades brasileiras 
caminha na direção da ampliação do acesso.

Além disso, o novo ENEM cria ainda um novo pa-
radigma nos exames vestibulares ao desenvolver uma 
prova mais vinculada à realidade dos jovens, da socie-
dade brasileira e à diversidade regional. É em razão 
disso, que as máfias dos pré-vestibulares, acostumadas 
a ensinar seus alunos a decorar fórmulas e teorias, na 
maior parte das vezes desvinculadas do cotidiano de 
nossa juventude, se opõem. Eles sabem que “a cons-
ciência do povo daqui é medo dos homens de lá”.

O vazamento da prova do ENEM, além de pre-
judicar a rotina de milhões de estudantes, serve aos 
interesses dos que não querem ter seus lucros ame-
açados e daqueles que pretendem manter a univer-
sidade como um privilégio de poucos. No entanto, o 
processo de mudanças que vive o Brasil, e que tem 
na educação um de seus pilares, não será parado por 
este motivo.

Direção Nacional da Juventude do PT – 9 de 
outubro de 2009.

O SR. ZONTA (PP – SC. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, conhecido o vencedor do Prêmio 
Nobel de Economia 2009, gostaríamos de repercutir 
o fato por 2 motivos: pela primeira vez uma mulher, a 
Profa. Elinor Ostrom, é agraciada com o prêmio; e a 
tese defendida por ela vai ao encontro da demonstra-
ção de que o caminho para organizar as economias, 
independente de vir da economia privada ou do Poder 
Público, é o cooperativismo. Ela defendeu a tese do 
processo de autogestão e da intercooperação para 
superar dificuldades em todos os sentidos.

As nossas homenagens à vencedora e ao coo-
perativismo mundial. E os nossos cumprimentos às 
mulheres.

O SR. ARNALDO JARDIM (PPS – SP. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, reitero o convite a 
todos os Parlamentares para que participem, amanhã, 
do importante Seminário O Setor Sucroenergético e o 
Congresso Nacional. O primeiro painel discutirá o tema 
O Etanol na Matriz Energética Brasileira; num segundo 
instante, discutiremos o tema Etanol e Meio Ambiente: 
Mudanças Climáticas e Saúde Pública; finalmente, no 
terceiro painel, abordaremos o tema A Cadeia Produtiva 
da Cana-de-Açúcar: Impacto Socioeconômicos.

Assim, falaremos sobre a regulação e as regras 
para que o etanol seja incorporado definitivamente na 
matriz energética do nosso País. Contaremos com a 
representação dos Ministérios que lidam com a ques-
tão do biocombustível e com a presença de estudiosos 
que prepararam propostas que serão apresentadas e 
poderão orientar projetos de lei sobre a questão.

O evento será realizado amanhã, no Auditório 
Nereu Ramos.

Sr. Presidente, Sras. e Srs.  Deputados, passo a 
abordar outro assunto.

A preocupação com a preservação e a conserva-
ção do meio ambiente saiu da seara dos ambientalistas, 
atropelou os discursos do bom-mocismo ambiental de 
outrora, ultrapassou fronteiras, ganhou espaço no chão 
da fábrica e caiu na boca do povo. A palavra “susten-
tabilidade” ganhou nova dimensão, enveredando pelas 
mais diversas áreas do conhecimento, da economia à 
saúde pública, passando da produção até a destina-
ção final, norteando a política externa e o dia a dia da 
população. Agora, cabe à política assumir o papel de 
fio condutor para amarrar as diversas iniciativas, esta-
belecer premissas, coordenar mudanças de atitudes 
e direcionar a nossa sociedade rumo a um desenvol-
vimento realmente sustentável.

“Não é a Terra que está em perigo, mas 
a civilização, tal qual conhecemos, com seus 
padrões insustentáveis de consumo que fo-
menta a exploração desenfreada dos nossos 
recursos naturais e prejudica a qualidade de 
vida de todos nós”.

Essa frase foi dita pelo Secretário Estadual de 
Meio Ambiente, Xico Graziano, durante o Seminário 
2ª Gestão Ambiental Compartilhada – Compromisso 
dos Municípios, organizado por mim, recentemente, 
na cidade de Porto Ferreira, Estado de São Paulo. O 
evento reuniu cerca de 180 pessoas, representantes de 
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54 municípios paulistas, entre Prefeitos, Vice-Prefeitos, 
Vereadores, acadêmicos, lideranças políticas e empre-
sariais, gestores ambientais e ambientalistas.

Ficou claro para os presentes que o meio ambien-
te entrou definitivamente na pauta política do Governo 
José Serra, ao detalhar os 21 projetos voltados para 
área de preservação e conservação ambiental que 
estão sendo implantados pela Secretaria, em parceria 
com as Prefeituras paulistas.

Merece destaque o Programa Município Verde, 
que, na primeira fase, estabelece 10 diretrizes básicas 
a serem adotadas pela administração municipal, que 
recebe notas a partir do acompanhamento das ações 
da Prefeitura pela própria Secretaria Estadual de Meio 
Ambiente. A partir da elaboração de um ranking das 
Prefeituras que receberam a certificação, o Governo 
Estadual prioriza a liberação de verbas para as mesmas, 
que somaram cerca de 33 milhões de reais só este ano. 
Hoje, 525 municípios aderiram ao protocolo.

Também mereceu destaque o fato de São Paulo 
ser o primeiro Estado da Federação a aderir ao docu-
mento Consenso de Istambul sobre Água, um conjunto 
de diretrizes de políticas públicas de meio ambiente, 
recursos hídricos e de saneamento, lançado em mar-
ço deste ano, durante o 5º Fórum Mundial da Água, 
em Istambul (Turquia), esforço global para estabelecer 
políticas públicas que assegurem qualidade e quanti-
dade de água necessária para as demandas sociais e 
econômicas, além de garantir os recursos financeiros 
necessários para cumprir metas a serem alcançadas 
até 2012.

O Secretário destacou ainda as iniciativas para 
antecipar o fim da prática da queima na colheita de 
cana de açúcar para 2014 – anteriormente, a legisla-
ção vigente estabelecia o prazo até 2021 –, elogiou os 
trabalhos dos Comitês de Bacia e saudou o lançamento 
do Programa Educação Ecológica, para crianças do 
ensino público.

A presença marcante e a qualidade das interven-
ções demonstraram que a preocupação ambiental está 
cada vez mais presente no cotidiano das administrações 
municipais. Iniciativas municipais bem-sucedidas como 
o Programa Mina Azul, o Reflorestamento de Áreas 
Urbanas e o IPTU Verde, a experiência da gestão par-
ticipativa no Comitê de Bacias, projetos de entidades 
como os Municípios Energoeficientes e o Compromisso 
com a Reciclagem demonstram que o fortalecimento do 
Poder local é capaz de fazer muito pelo meio ambiente 
e pela qualidade de vida nos municípios.

Em março, realizei evento semelhante na cida-
de de Barra Bonita, que contou com a presença de 

representantes de 40 municípios paulistas. Esses se-
minários serviram para apresentar novos conceitos e 
formular propostas para que os municípios, em especial 
os gestores ambientais, possam aplicar e aperfeiçoar 
a sua realidade.

Aprendi na prática, com os saudosos Franco 
Montoro e Chopin Tavares de Lima, que “as pessoas 
moram nas cidades, não nos Estados nem nos países”. 
A expectativa em torno dos vultosos investimentos para 
a realização da Copa de 2014 e dos Jogos Olímpicos 
de 2016, além dos recursos advindos da exploração da 
camada do pré-sal, só aumentam a nossa responsabi-
lidade de mostrar ao mundo não apenas a nossa capa-
cidade de sediar grandes eventos internacionais, mas 
também de deixarmos uma herança para as gerações 
futuras, a partir de um projeto nacional de desenvolvi-
mento ancorado no princípio da sustentabilidade.

Vendo o entusiasmo dos participantes dos nos-
sos encontros, eu me convenci de que estamos pre-
parados para isto!

O SR. RÔMULO GOUVEIA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Tem V.Exa. a palavra.

O SR. RÔMULO GOUVEIA (PSDB – PB. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, dando 
continuidade à discussão sobre a inclusão da região 
de Guarabira no semiárido, promovemos audiência 
pública na Câmara Municipal de Pirpirituba, com a 
presença dos  Deputados Estaduais da região Zenó-
bio Toscano, do PSDB, e Raniery Paulino, do PMDB, 
de Prefeitos e Vereadores da região e do suplente de 
Senador João Rafael, sobre o Programa Dinâmica 
Rural. Estiveram lá para discutir essa questão que 
tramita na SUDENE. 

Venho aqui, depois da audiência pública realiza-
da ontem e da caminhada, fazer mais um apelo à SU-
DENE para que publique decreto governamental que 
contemplará os municípios da microrregião. Os dados e 
os estudos técnicos apresentados ao Superintendente 
da SUDENE e ao Ministro Geddel demonstram a ne-
cessidade disso, por ser tecnicamente viável.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. E peço a 
V.Exa. que autorize a divulgação deste meu pronuncia-
mento pelos meios de comunicação da Casa.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – V.Exa. será atendido, nobre  Deputado Rômulo 
Gouveia.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Concedo a palavra ao  Deputado Vanderlei 
Macris.



Outubro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 14 56525 

O SR. VANDERLEI MACRIS (PSDB – SP. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
 Deputados, a prática da propaganda enganosa acar-
reta, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, 
graves consequências civis, administrativas e penais. O 
Código não é aplicável, lamentavelmente, entretanto, 
à propaganda política.

Na verdade, Sr. Presidente, o programa do Partido 
dos Trabalhadores em São Paulo apresenta o Governo 
Federal como o grande patrocinador de obras sociais 
e de infraestrutura do Estado, o que é uma mentira 
deslavada, principalmente quanto a políticas sociais. 
O Governo de São Paulo, ao longo de anos e anos – 
diria décadas –, tem investido, pelas mãos do PSDB, 
num projeto extremamente vitorioso, razão pela qual 
peço a V.Exa. que autorize a transcrição nos Anais de 
artigo do Líder do Governo na Assembleia Legislati-
va de São Paulo, Samuel Moreira, intitulado A Gralha 
Com as Penas do Tucano.

Obrigado.

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORA-
DOR:

A GRALHA COM AS PENAS DO TUCANO 
Samuel Moreira

Há quase 20 anos os brasileiros dispõem de uma 
lei que tutela a boa-fé nas relações de consumo: o Có-
digo de Defesa do Consumidor. Uma de suas normas 
basilares, a do artigo 37, é a que define e pune a pro-
paganda enganosa.

É enganosa a comunicação publicitária capaz 
de induzir o consumidor em erro, que alardeia infor-
mações mentirosas “a respeito da natureza, caracte-
rísticas, qualidade, quantidade, propriedades, origem” 
ou quaisquer outros dados relativos à matéria objeto 
do reclame.

Valesse a lei para a propaganda política, não 
teriam os dirigentes do PT paulista como escapar às 
suas sanções. A última campanha publicitária do PT 
sobre as obras do PAC em São Paulo, muito acima do 
padrão de mendacidade de outras da mesma origem, 
é uma peça antológica.

O PT procura captar o reconhecimento dos paulis-
tas ao trombetear que São Paulo é o Estado brasileiro 
que mais recebe dinheiro do Governo Lula, induzindo 
o receptor da mensagem em erro quanto à qualidade 
da suposta benevolência.

Não bastasse São Paulo ser a maior fonte de tri-
butos recolhidos pela União, há outro fator que o PT 
desconsidera: o tamanho da população do Estado. 

Quando se leva em conta esse “pormenor”, ou seja, as 
pessoas que aqui vivem, a realidade é outra.

Isso não quer dizer que o Presidente Lula discri-
mine negativamente nosso Estado: de parte a parte 
há respeito e cooperação segundo as boas normas de 
convivência federativa.

O mal do PT paulista, entretanto, é a tentativa 
publicitária de grilagem do trabalho alheio.

O PT arrisca um brilhareco à custa do enorme 
investimento, todo ele do Governo Serra, no Metrô. Há, 
hoje, três linhas em obras simultaneamente. Os recur-
sos vêm do tesouro do Estado. O que recebemos do 
BNDES foi a título de empréstimo, a ser reembolsado 
em 15 anos: o engano é quanto à natureza da contri-
buição do Governo Lula ao metrô.

Como a gralha da fábula, enfeitada com as penas 
do pavão-tucano, no caso –, o PT paulista apresenta o 
governo petista como o grande patrocinador de obras 
sociais e de infraestrutura em São Paulo.

Mentira rombuda quanto às políticas sociais. É o 
Governo do Estado que investe sozinho nos principais 
programas sociais de São Paulo, como o Viva Leite, 
que distribui cerca de 11 milhões de litros de leite en-
riquecido por mês a 700 mil famílias.

Isso sem contar a própria expansão do transporte 
metropolitano, cujo sistema atende hoje 5,3 milhões de 
pessoas por dia e deve chegar a 7,5 milhões de aten-
dimentos em 2010, tudo com investimento do Governo 
de São Paulo. Aliás, o PT insiste em não reconhecer 
tal investimento como social.

Vale lembrar ainda que ações de cunho social, 
em que há contrapartida do Estado, estão em ritmo 
de tartaruga pela União.

Enquanto o PT apresenta suas supostas realiza-
ções, os fatos mostram a verdade: no último balanço, 
o PAC teve apenas 6% de suas ações entregues no 
Estado de São Paulo.

Já o Governo Serra garantiu, nos últimos dois 
anos, cerca de 128 mil moradias de boa qualidade 
para população de baixa renda.

Onde estão as 180 mil casas do programa Minha 
Casa, Minha Vida, construídas pelo marketing do PT 
com os tijolos, as telhas e o cimento da fantasia?

Há engano também quanto à quantidade no que 
se refere ao Rodoanel. A crer no PT, é obra federal. 
Na ponta do lápis, o dinheiro do PAC representa 26% 
do custo total da obra. Tudo o mais é de São Paulo: 
recursos financeiros e, sobretudo, capacidade geren-
cial. Não por acaso, o Rodoanel é uma das poucas 
obras incluídas no PAC a avançar rumo à conclusão 
em tempo recorde.
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A prática da propaganda enganosa acarreta, nos 
termos do Código de Defesa do Consumidor, graves 
consequências civis, administrativas e penais. O có-
digo não se aplica, entretanto, à propaganda política. 
Ele rege somente as relações de consumo entre par-
ticulares.

A mentira para fazer crer o que não é, com vistas 
a tirar vantagem à custa do engano alheio, seja nas re-
lações de consumo, seja nas relações políticas, revela 
idêntico defeito ético: a falta de escrúpulo.

Samuel Moreira, deputado estadual pelo PSDB, 
é líder do partido na Assembléia Legislativa de São 
Paulo.

O SR. ERNANDES AMORIM – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Tem V.Exa. a palavra.

O SR. ERNANDES AMORIM (PTB – RO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em 
Rondônia, especialmente na cidade de Ariquemes, es-
tamos com um sério problema de segurança: pessoas 
são mortas no meio da rua e na porta dos bancos, sem 
contar a situação dos presídios, que estão lotados.

Sr. Presidente, tramita nesta Casa a PEC dos 
Delegados, e já há mais de 40 requerimentos para 
que ela seja colocada em votação. Não existem bons 
policiais sem cargos e salários. Esta Casa precisa co-
locar em votação a PEC dos Delegados para resolver 
o problema da categoria, até porque se faz necessá-
rio que a autoridade do delegado de polícia seja res-
tabelecida.

Hoje, o trabalho do delegado de polícia é feito 
pelo promotor de Justiça, e sabemos que a função do 
promotor não é a de investigar, não é a de prender; é a 
de falar em processo. E isso tem atrapalhado bastante 
o setor policial, o setor de segurança pública.

Por que votar esta PEC? Porque, além de restabe-
lecer o plano de cargos e salários dos delegados...

(O microfone é desligado.)

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Concedo a palavra ao  Deputado Dr. Ubiali.

O SR. DR. UBIALI (Bloco/PSB – SP. Pronuncia 
o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
 Deputados, neste mês de outubro, uma grande cam-
panha está sendo realizada em todo o mundo. Trata-se 
do Outubro Rosa, esforço mundial para conscientizar 
e mobilizar a sociedade para o combate ao câncer 
de mama.

O movimento surgiu há mais de 10 anos nas cida-
des de Yuba e Lodi, na Califórnia, e outubro foi o mês 
escolhido para a luta contra a doença. Desde então, 
vários outros países vêm aderindo ao movimento. No 

Brasil, durante todo o mês diversos eventos vão co-
lorir de cor-de-rosa importantes pontos do País, para 
alertar a população para a importância da mamogra-
fia periódica para todas as mulheres com mais de 40 
anos de idade e do diagnóstico precoce, ressaltando 
que o exame mamográfico é o melhor meio para de-
tectar tumores ainda em fase inicial, possibilitando a 
cura em até 95% dos casos.

Nesta segunda-feira, o Cristo Redentor no Rio 
de Janeiro ficou todo iluminado de rosa para chamar 
a atenção de todas as mulheres para o cuidado e a 
importância da prevenção.

Todos os anos, 1 milhão e 300 mil mulheres são 
diagnosticadas com o câncer de mama e 465 mil já 
morreram em decorrência da doença, de acordo com 
dados da American Cancer Society. No nosso País, 
cerca de 50 mil mulheres recebem este diagnóstico 
por ano, de acordo com o Instituto Nacional do Cân-
cer (INCA).

Vamos lembrar, Sras. e Srs. Parlamentares, que 
a Câmara tem papel fundamental nesta luta, desde 
o ano passado, quando aprovou o projeto de lei que 
trata de questões relativas a prevenção, detecção, tra-
tamento e controle dos cânceres do colo uterino e de 
mama. A partir de então, o SUS, por meio de serviços 
próprios, conveniados ou contratados, assegura a as-
sistência integral à saúde da mulher, incluindo amplo 
trabalho informativo e educativo sobre a prevenção, a 
detecção, o tratamento e o controle ou pós-tratamento 
das doenças citadas.

Uma das novidades da atual Lei n º 11.664/2008 é 
a realização de exame mamográfico pelo SUS em todas 
as mulheres, a partir dos 40 anos de idade e não mais 
dos 50 anos de idade, o que é de extrema importância 
para o diagnóstico precoce nessa faixa etária.

É essencial que neste momento todos estejam 
unidos: sociedade civil, classe médica, políticos, ONGs 
e iniciativa privada, para que a lei federal seja cumprida. 
E uma grande oportunidade para isso é a mobilização 
e o fortalecimento do movimento.

Destaco o papel da Federação Brasileira de Ins-
tituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama 
(FEMAMA), que lidera o movimento que surgiu da 
necessidade premente de construir uma base comum 
de articulação entre o Terceiro Setor, organizações de 
saúde pública e suplementar, sociedades médicas e o 
Governo em torno da saúde da mama.

Outubro Rosa – Mulher Consciente na Luta Con-
tra o Câncer de Mama é mais que um movimento de 
conscientização, é um movimento pela vida.

Para aderir ao movimento, basta promover ações 
que marquem outubro como o mês da luta contra o cân-
cer de mama. Engaje-se, use a criatividade e participe! 
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Envolva a sua cidade, a sua empresa, a família e os 
amigos. Qualquer ação é bem-vinda, mas deve estar 
sempre acompanhada da informação sobre a impor-
tância da detecção precoce do câncer de mama.

Era o que tinha a dizer.
A SRA. JANETE ROCHA PIETÁ (PT – SP.) – Sr. 

Presidente, Sras. e Srs.  Deputados,  Deputada Luiza 
Erundina, quero solicitar que integre os Anais da Casa 
o pronunciamento, em anexo, do Ministro da Justiça, 
Tarso Genro, por ocasião da sanção da nova Lei Or-
gânica da Defensoria Pública, que oficializa e estrutura 
as Defensorias Públicas nos Estados e Municípios e 
faz alterações na Defensoria Pública da União. A lei foi 
sancionada na quarta-feira, dia 7 de outubro, pelo Pre-
sidente Luiz Inácio Lula da Silva, depois que o Projeto 
de Lei Complementar nº 28/07, do Poder Executivo, que 
deu origem à legislação, foi aprovado pela Câmara no 
início de julho e pelo Senado em setembro.

A cerimônia de sanção, realizada no Centro Cul-
tural Banco do Brasil, contou com a participação do 
Defensor Público-Geral Federal, José Rômulo Plácido 
Sales; do Ministro da Justiça, Tarso Genro; da Ministra-
Chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff; do Presidente 
da Associação Nacional dos Defensores Públicos da 
União (ANDPU), Luciano Borges; do Presidente da As-
sociação Nacional dos Defensores Públicos (ANADEP), 
André Luís de Castro; além de Defensores Públicos 
como a Presidente do Conselho Superior da Defensoria 
Pública do Estado de São Paulo, Dra. Cristina Guelfi 
Gonçalves, e Parlamentares.

Para o Defensor Público-Geral Federal, José Rô-
mulo Plácido Sales, a lei traz importantes instrumentos 
de atuação da Defensoria Pública no que diz respeito 
às ações civis públicas e às prerrogativas dos membros 
da carreira para melhor atender a população.

“Eu destacaria, sobretudo, a legitimidade para a 
ação civil pública, a possibilidade de audiências pú-
blicas para discutir temas de interesse da população 
mais carente. Com esses instrumentos, a Defensoria 
Pública pode prevenir conflitos, evitando que deman-
das cheguem ao Judiciário e contribuam ainda mais 
para a sua morosidade”, disse.

Outra mudança significativa para os assistidos e 
para a Instituição envolve o Sistema Penitenciário Fe-
deral. As instalações dos presídios precisam ser segu-
ras e adequadas ao trabalho do Defensor Público, que 
deve dispor de livre acesso a todas as dependências. 
Com a lei, os Defensores Públicos têm garantidos os 
instrumentos necessários para uma atuação efetiva.

“Os presos têm direito e os Defensores Públicos 
têm livre acesso aos presídios e livre acesso para con-
versar, interagir com os presos, clientela da Defensoria 

que não tem condições de constituir advogado parti-
cular”, destacou Rômulo Plácido.

E continua: “A presente lei busca a efetivação 
da democratização do acesso à Justiça para a popu-
lação carente e, por isso, contou com apoio irrestrito 
de inúmeras instituições, entre elas, a Associação dos 
Magistrados Brasileiros, o Conselho Federal da Ordem 
dos Advogados do Brasil e a Associação dos Juízes 
pela Democracia”.

Como sabemos, as Defensorias têm a tarefa de 
prestar assessoria jurídica gratuita a quem comprovar 
que não tem condições de pagar um advogado. Os de-
fensores públicos poderão atuar perante tribunais inter-
nacionais de proteção dos direitos humanos e deverão 
defender os interesses de crianças e adolescentes, 
idosos, pessoas com deficiência, pessoas vítimas de 
violência doméstica e familiar e outros grupos sociais 
que mereçam proteção especial. 

A lei amplia as funções institucionais das Defen-
sorias e regulamenta a autonomia funcional e adminis-
trativa. Trata-se de um relevante passo para facilitar o 
acesso à justiça em nosso País. Por isso, quero saudar 
essa importante instituição e cumprimentar o Ministro 
Tarso Genro por esse avanço.

PRONUNCIAMENTO A QUE SE REFE-
RE A ORADORA:

Ministério Da Justiça

Discurso do Ministro Tarso Genro no Ato de Sanção 
da Lei Complementar 132 (Defensoria Pública)

Senhor Presidente,
O senhor como Defensor Público número um do 

Brasil chega de uma viagem histórica. Cansado que 
está, não deixa de promover o ato de sanção pública 
deste projeto de lei, fundamental para as garantias de 
cidadania. O Defensor Público, senhor Presidente, é 
o assistente jurídico dos pobres, dos que mais neces-
sitam criar condições para o acesso à justiça e mais 
necessitam da efetividade da prestação jurisdicional.

O Ministério da Justiça sempre acompanhou com 
o máximo de zelo e responsabilidade o projeto de lei 
de iniciativa do Presidente da República que ora é san-
cionado, a fim de fortalecer institucionalmente a De-
fensoria Pública da União e estabelecer regras gerais 
para as Defensorias Públicas os Estados, sobretudo, 
com o objetivo de ampliar os mecanismos de acesso 
à justiça aos necessitados.

A Lei destaca-se pelo aperfeiçoamento e moder-
nização da estrutura da Defensoria Pública, a fim de 
fortalecer seus vínculos com a sociedade e explicitar 
suas funções constitucionais, dando maior abrangên-
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cia à defesa jurídica integral dos direitos dos hipos-
suficientes.

O Senador Romero Jucá e os  Deputados Mau-
ro Benevides, Wilson Santiago, Janete Pietá e Paulo 
Rocha tiveram um papel de destaque nesta cruzada 
pela aprovação e aperfeiçoamento da Lei.

Em geral, podemos referir sinteticamente, as se-
guintes inovações:

a) explicitação das funções institucionais 
e das atribuições dos defensores; 

b) regulamentação da autonomia admi-
nistrativa e orçamentária; 

c) criação da ouvidoria;
d) modernização e democratização da 

sua gestão;

As funções institucionais que ora foram elencadas, 
taxativamente, já decorrem da Constituição Federal ou 
estão previstas na legislação vigente. Porém, algumas 
dessas ainda não são efetivamente exercidas em todos 
os Estados, razão pela qual foi de suma importância 
mencioná-las, de forma explícita, para evidenciar os 
mecanismos de defesa dos interesses da população 
carente em todo o País.

Assim, as Defensorias estão equipadas legalmen-
te para promover a ampla defesa dos direitos funda- promover a ampla defesa dos direitos funda- a ampla defesa dos direitos funda-
mentais dos necessitados, abrangendo seus direitos 
individuais, coletivos, sociais, econômicos, culturais e 
ambientais, sendo admissíveis as mais variadas es-
pécies de ações capazes de propiciar sua adequada 
e efetiva tutela.

O Ministério da Justiça, além de empenhar-se 
para aprovação da presente lei, mantém parceria com 
as Defensorias Públicas de 19 Estados da Federação, 
por meio da Secretaria de Reforma do Judiciário, diri-
gida pelo Secretário Rogério Favreto, executando as 
ações do PRONASCI – Programa Nacional de Seguran-
ça Pública com Cidadania, para a Assistência Jurídica 
Integral ao Presos, Presas e seus Familiares, para a 
Efetivação da Lei Maria da Penha e para a implemen-
tação da Justiça Comunitária.

Esta integração resultou no repasse da ordem 
de dezenove milhões de reais (R$19.000.000,00) no 
ano de 2008.

Acrescentamos, ainda, a criação da Força Nacio-
nal da Defensoria Pública em Execução Penal, ocorri-
da em agosto deste ano, a qual conta com o decisivo 
apoio do Ministério da Justiça. 

Por fim, a presente lei busca a efetivação da de-
mocratização do acesso à justiça para a população 
carente e, por isso, contou com o apoio de inúmeras 
instituições, entre elas, da Associação dos Magistra-
dos Brasileiros – AMB, do Conselho Federal da Ordem 

do Brasil – OAB e da Associação dos Juízes para a 
Democracia – AJD.

O aperfeiçoamento normativo-institucional da 
Defensoria Pública figurou como prioridade no II Pacto 
de Estado por um Sistema de Justiça mais Ágil, Céle-
re e Efetivo, assinado pelos Chefes dos Três Poderes 
em abril de 2009. 

Senhor Presidente, senhoras e senhores, neste 
ato fica consagrado o encontro institucional entre o 
Defensor Público número um do Brasil – o Presiden-
te da República – e os Defensores Públicos do povo 
mais pobre do País. E em momento de rara felicidade 
depois da conquista das Olimpíadas de 2016.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Com a palavra, pela ordem, o  Deputado Chi-
co Lopes.

O SR. CHICO LOPES (Bloco/PCdoB – CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
apoiar a campanha que vem das Centrais Sindicais, 
do SINDUSCON, para que seja aprovada a PEC nº 
285-A, de 2008. 

Sr. Presidente, esta PEC tem de ser votada o 
mais rapidamente possível. Apresentei emenda que 
tem como objetivo incluir a eliminação do déficit habi-
tacional como uma das metas do Fundo Social. O dé-
ficit habitacional é um dos graves problemas sociais a 
serem enfrentados em nosso País, e a sua eliminação 
faz parte da pauta de reivindicações do movimento 
social organizado.

Dados recentes divulgados pelo Ministério das 
Cidades apontam déficit habitacional de quase 7 mi-
lhões de domicílios, dos quais mais de 5 milhões estão 
localizados nas áreas urbanas. Em termos percentu-
ais, as Regiões Norte e Nordeste apresentam o maior 
déficit. Já em números absolutos, as Regiões Sudeste 
e Nordeste concentram a maior carência, cada uma 
com déficit de mais de 2 milhões de domicílios. Mas o 
problema é nacional, e os números são significativos 
em todas as regiões.

Solucionar esse problema é uma importante con-
quista social para o nosso País, além de passo fun-
damental para a redução da pobreza e das desigual-
dades sociais.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Concedo a palavra pela ordem ao  Deputado 
Manato.

O SR. MANATO (PDT – ES. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria de 
falar sobre o Projeto AGORA – Agroenergia e Meio 
Ambiente. 

Sãos 4 os seus objetivos gerais:

“– esclarece e promove questões rela-
cionadas com as mudanças climáticas e meio 
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ambiente, destacando a contribuição do etanol 
e da bioeletricidade;

– informa e fomenta a cadeia produtiva 
sucroenergética, salientando os seus impactos 
e benefícios sobre a economia brasileira;

– empreende esforços para ampliar o 
consumo do etanol em veículos automotores 
e motocicletas, incentivando novos usos do 
produto (ônibus, tratores, bioplásticos, etc) e 
o crescimento da bioeletricidade;

– esclarece mitos sobre o setor sucro-
energético”.

Sr. Presidente, esse projeto tem o apoio do Gover-
no Federal e está sendo debatido aqui no Congresso 
Nacional. Solicitamos a todos os Parlamentares que 
participem do seminário sobre o álcool que será rea-
lizado na Casa.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
 O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 

Neto) – Concedo a palavra pela ordem ao  Deputado 
Rodrigo Rollemberg.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF. Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – 
Sr. Presidente, Sras. e Srs.  Deputados, é com grande 
satisfação que registro o 57º aniversário de fundação 
da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que se 
comemora nesta quarta-feira, dia 14 de outubro.

Fundada em 1952, essa é uma instituição es-
sencial da estrutura da Santa Sé. Integrada por bispos 
diocesanos, bispos auxiliares, bispos titulares e pre-
lados da Igrejas Orientais Católicas, a importância da 
CNBB está na proporção direta da enorme presença 
na vida dos brasileiros da religião católica apostólica 
romana.

No entanto, a influência e o prestígio dessa ins-
tituição transcendem em muito o âmbito estritamente 
eclesiástico. A CNBB é, com efeito, ator primordial da 
vida social, cultural e política do Brasil.

Infensos a partidarismos ou ideologismos estrei-
tos, os bispos do Brasil têm atuado firmemente nesses 
57 anos para promover os valores da solidariedade, da 
democracia e da justiça social. Essa atuação transpa-
rece a cada ano durante a Campanha da Fraternidade, 
que, desde 1963, conclama o conjunto da sociedade 
brasileira à reflexão e à ação, a partir da proposição 
de temas fundamentais para uma vida mais digna 
para todos, fundada em princípios morais elevados e 
na prosperidade cultural e material.

Nessas mais de 4 décadas e meia, os lemas 
da Campanha da Fraternidade contribuíram para o 
despertar da consciência nacional sobre problemas 

e desafios de primeira ordem. Entre tantos outros, 
podem ser citados os seguintes: A Serviço da Vida e 
da Esperança, de 1998, dedicado à Educação; Sem 
Trabalho... Por quê?, de 1999, alertando para a situa-
ção dos desempregados; Dignidade Humana e Paz, 
de 2000, voltado para a divulgação dos objetivos do 
milênio; Água, Fonte da Vida, de 2004, ressaltando a 
necessidade da correta gestão e utilização dos recursos 
hídricos; A Paz é Fruto da Justiça, de 2009, sublinhan-
do os vínculos entre a promoção da justiça social e um 
ambiente social menos marcado pela violência.

O caminho para a construção de um Brasil mais 
próspero e fraterno não é obra somente de 1 segmento, 
grupo ou partido político e, sim, da ação permanente e 
concertada de indivíduos, coletividades e instituições. 
Entre elas, a Confederação Nacional dos Bispos do 
Brasil é, sem dúvida, uma das mais relevantes.

Deixo aqui as minhas felicitações e o meu abraço 
fraternal a todos os bispos brasileiros, tão bem repre-
sentados por D. Geraldo Lyrio Rocha, Arcebispo de 
Mariana e atual Presidente da CNBB.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Com a palavra o  Deputado Pedro Wilson.

O SR. PEDRO WILSON (PT – GO. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, uma notícia alvissareira 
na política internacional trata do pacto entre a Armê-
nia e a Turquia.

Como todos nós sabemos, na virada do século 
XIX para o século XX, a Armênia foi vítima de um ge-
nocídio histórico. Milhões de pessoas foram obrigadas 
a sair da região – da Ásia Menor, da Turquia e da Ar-
mênia –, e a se espalhar pelo mundo. E houve perse-
guição sistemática ao povo armênio.

Por isso está de parabéns o Governo da Turquia, 
que se reúne com o Governo da Armênia para um novo 
pacto. Primeiro, para investigar o genocídio; segundo, 
para estabelecer a paz.

Armênia do cristianismo, do judaísmo e tam-
bém do islamismo. Viva a Armênia, presente no sé-
culo XXI!

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que autorize a trans-
crição na íntegra de artigos sobre o assunto e de ar-
tigo intitulado Supremo julga jornalismo pelo que ele 
não é e atribui superpoder de regulação às empresas 
do setor.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – V.Exa. será atendido.

ARTIGOS A QUE SE REFERE O ORA-
DOR:
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Supremo julga jornalismo pelo que ele não é e 
atribui superpoder de regulação às empresas do 
setor

Presidente do FNPJ, Edson Spenthof
Por Edson Spenthof, Presidente do FNPJ

Duas premissas equivocadas constituíram a base 
de argumentação do Sindicato das Empresas de Rádio 
e Televisão de São Paulo, do Ministério Público Federal 
e de oito ministros do STF para derrubar a obrigato-
riedade do diploma para o exercício da profissão de 
jornalista. Com premissa errada, a conclusão só po-
deria repetir erro.

A primeira é a de que a atividade profissional do 
jornalista seria a do exercício da opinião, cujo direito 
estaria, portanto, impedido pela exigência de qual-
quer diploma. Assim, o jornalismo foi julgado pelo 
que não é.

O jornalismo opinativo faz parte da fase embrio-
nária da imprensa. Na atualidade, porém, o jornalista 
produz informações novas (conhecimento) acerca da 
realidade e faz a mediação das diversas opiniões sociais 
que disputam visibilidade na esfera pública. Por dever 
ético e eficácia técnica, ele não expressa a sua própria 
opinião nas notícias e reportagens que escreve.

Trata-se de atividade profissional, remunerada, 
e não gozo de direito fundamental, o que torna a me-
dida do STF, além de equivocada, ineficaz. Mas ela 
teve uma consequência ainda pior, caminhando no 
sentido contrário ao anunciado: eliminando a neces-
sidade não só de qualificação, mas também de fisca-
lização e registro em órgão de Estado (Ministério do 
Trabalho), o Supremo acabou com qualquer proteção 
ao cidadão, transferindo o poder de regulação para as 
empresas do setor.

E se o jornalista passou a ser aquele que mera-
mente expressa a sua opinião, quem provê a sociedade 
de notícias e intermedeia as opiniões sociais? Desti-
tuindo essa função de qualquer requisito em termos de 
conhecimento, a decisão do STF criou séria restrição 
a outro direito humano fundamental, o de receber in-
formações de qualidade, um direito-meio para o pleno 
exercício da cidadania.

A segunda premissa equivocada é a de confun-
dir diploma com “restrição de acesso”. O critério para 
decidir se um diploma deve ser obrigatório não é, 
como disseram os ministros, a capacidade inequívo-
ca, cristalina, para evitar erros e danos à sociedade, 
porque nenhum diploma garante isso. Prova disso são 
os inúmeros erros médicos, jurídicos e de engenha-
ria cotidianamente noticiados. Em vez disso, o critério 
mais adequado é a capacidade efetiva de um curso 
para qualificar serviços fundamentais para os indiví-

duos e para as sociedades, como é o jornalismo nas 
complexas sociedades contemporâneas.

Na verdade, o diploma universitário democratiza 
o acesso à profissão, na medida em que se dá não 
pelo poder discricionário do dono de mídia, mas via 
instituição de ensino, que tem natureza pública e cujo 
acesso, por sua vez, se dá mediante seleção pública 
(vestibular) entre todos os pretendentes à determinada 
profissão. Pelo menos era assim também no jornalismo 
até o fatídico 17 de junho de 2009. Se há problemas 
com a água do banho, não podemos jogar fora também 
o bebê (o espírito da seleção pública e democrática e 
a própria formação).

Ao contrário disso, e junto com a revogação total 
da Lei de Imprensa, dias antes, o fim do diploma deu 
poder absoluto aos empresários do setor sobre a im-
prensa no Brasil. Nada mais avesso aos anseios dos 
cidadãos brasileiros, que se preparam para discutir, na 
Conferência Nacional de Comunicação, como limitar o 
poder dos donos de mídia.

Com isso, o Brasil retrocede nos dois sentidos: o 
jornalista, entregue ao domínio do empregador, deixou 
de ser, para meramente estar (jornalista), a depender 
da situação conjuntural de possuir um contrato de tra-
balho, e o dono de mídia abocanha também um poder 
da sociedade, o de órgão regulador.

Mas o duro golpe recebido com tamanha desqua-
lificação da atividade (até mesmo por envergonhadas 
empresas de comunicação) não deve nos levar a de-
sistir. Uma das formas de luta, agora, passa a ser a 
própria Conferência Nacional de Comunicação, em que 
a importância e a singularidade do jornalismo como 
forma de conhecimento e de mediação social tem de 
ser por nós demonstrada. Afinal, alguém imagina as 
complexas relações sociais atuais sem o jornalismo? 
Esse é um debate da sociedade e não só de quem 
sobrevive da atividade.

É o momento, também, para assumirmos e de-
fendermos, sem culpa, a linha de afirmação dessa 
identidade e especificidade do jornalismo que até ago-
ra norteia, no âmbito do MEC, o debate nacional em 
torno das novas diretrizes curriculares para o ensino 
de jornalismo.

Só conseguiremos reverter as consequências 
negativas do 17 de junho se houver ainda mais inves-
timento pessoal e coletivo de estudantes, profissionais, 
professores, pesquisadores e escolas de jornalismo na 
própria formação e nessa afirmação também qualifica-
da do campo do jornalismo, em cursos de graduação, 
mestrado e doutorado inequivocamente estruturados 
sobre a natureza da atividade, a partir da qual se or-
ganiza a sua necessária relação com as demais áreas 
profissionais e do conhecimento.
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Precisamos continuar demonstrando para os mi-
nistros do Supremo, como já o fizemos diversas vezes, 
mas também para a sociedade, que todos os seres 
humanos são comunicadores, e podem expressar a 
sua opinião, na medida em que isso é inerente à con-
dição humana. E que os jornalistas são os primeiros 
a valorizar e defender essa condição e esse direito. A 
história confirma isso.

Contudo, a comunicação jornalística constitui 
um campo singular, e mantém com a sociedade um 
contrato específico, que gira em torno da prestação 
do serviço público de mediação do debate social e 
da produção cotidiana de um conhecimento novo (in-
formação) a respeito da realidade. Trata-se de algo 
bastante distante da simples expressão da opinião, e 
que também não se confunde com ficção, publicidade 
e entretenimento.

*Edson Luiz Spenthof é jornalista formado pela 
UFG, professor de Jornalismo na mesma instituição 
desde 1996, pesquisador em jornalismo, presidente 
do Fórum Nacional de Professores de Jornalismo e 
diretor do Sindicato dos Jornalistas Profissionais no 
Estado de Goiás

O SR. CELSO MALDANER (Bloco/PMDB – SC. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs.  Deputados, uma cerimônia realizada em Cha-
pecó marcou os 83 anos do Corpo de Bombeiros de 
Santa Catarina. O ato, realizado no dia 8 de outubro, 
homenageou diversas personalidades e também ficou 
marcado pela entrega de equipamentos para a unida-
de chapecoense. 

Tive a alegria de ser um dos homenageados com 
o título honorífico de Amigo do Corpo de Bombeiros 
Militar, conferido através de lei estadual. Quero agra-
decer ao Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros 
Militar, Coronel BM Álvaro Maus; ao Coronel Paulo 
Henrique Hemm; ao Major Altair Salésio Rodrigues; 
ao Subtenente da Reserva Alcimar Antonio Lauer; e 
a todos os bombeiros da região oeste que indicaram 
o meu nome para receber a honraria. 

Dentre tantas situações diárias, de minuto em 
minuto, nestes 83 anos em que os bombeiros são 
acionados e imediatamente correspondem no auxílio 
à comunidade, gostaria de relatar 2 momentos: a ho-
menagem coincidiu – com apenas 1 dia de diferença – 
com o aniversário de 2 tristes acontecimentos naquela 
região, quando mais uma vez os bombeiros socorreram 
a comunidade necessitada de auxílio. 

Há 25 anos, o Município de Maravilha foi assola-
do por um tornado que deixou mais de 100 feridos e 5 
mortos. A reconstrução do município, do qual eu era 
Prefeito à época, contou com a ajuda de bombeiros 
de vários lugares de Santa Catarina.

Outro acontecimento foi o acidente na BR-282 
que vitimou 27 pessoas, entre elas bombeiros que 
estavam no local do resgate. 

São, portanto, os bombeiros os grandes amigos 
da comunidade, que merecem o nosso respeito e a 
nossa homenagem desta tribuna. Quero parabenizar 
a instituição, principalmente, pelo trabalho prestado à 
comunidade, trabalho inquestionável e ancorado na 
coragem, no dever e no zelo com o ser humano.

Muito obrigado.
 O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 

Neto) – Concedo a palavra pela ordem ao  Deputado 
Paes de Lira.

O SR. PAES DE LIRA (Bloco/PTC – SP. Pela or-
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presiden-
te, Sras. e Srs.  Deputados, demorou, mas no dia 9 de 
setembro, em face das fortes repercussões sobre a 
destruição promovida pelo chamado Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), em Borebi, São 
Paulo, o Presidente da República veio a público para 
condenar as referidas tropelias, que classificou como 
“cena de vandalismo” – palavras textuais.

Disse o Chefe do Executivo que não pode con-
cordar com a ação e que “todo mundo no Brasil já 
aprendeu que este País tem lei, tem Constituição”. Todo 
mundo menos o MST, movimento pseudossocial que 
de há muito vem deixando claro o seu total desprezo 
pela lei e pelo Estado Democrático de Direito.

Afirmou ainda o mais Alto Mandatário da Nação 
que, quem agir fora da lei, “pagará o preço”. Muito bem: 
outra não poderia ser a atitude do Chefe de Estado. 
Só falta agora as autoridades competentes deixarem 
de lado as condenações meramente retóricas e adota-
rem ações concretas, com todo o peso da legislação, 
contra os turbadores da ordem pública, seja qual for 
a sigla sob a qual se agrupem ou se mascarem. Não 
me refiro apenas às medidas de caráter penal. Essas 
ao menos já se esboçam por parte do Ministério Pú-
blico e da Polícia do Estado de São Paulo. Refiro-me, 
principalmente, às providências que estão em poder 
do Governo Federal, especialmente no âmbito do fi-
nanciamento dado à larga ao MST. Tal sustentação, à 
custa de dinheiro público, deve cessar, até que o referido 
movimento venha a submeter-se ao império da lei.

E não se diga que o MST não recebe tais fi-
nanciamentos, por ser apenas um movimento social 
desprovido da personalidade jurídica. Trata-se de fato 
público e notório que essa organização supostamen-
te social recebe, sim, dinheiro grosso dos cofres pú-
blicos, por intermédio de dezenas de entidades de 
fachada – essas com CNPJ. São recursos estimados, 
apenas nos últimos 5 anos, em 115 milhões de reais, 
dos quais nem se prestam contas. Isso sem falar nos 
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recursos provindos do exterior e não declarados à 
Receita Federal.

Torna-se imprescindível uma devassa completa 
nas contas de tais entidades, o que poderá finalmente 
acontecer por via de uma Comissão Parlamentar Mista 
de Inquérito (CPMI). Mas, até que ela produza suas 
conclusões, está em mãos do Presidente da República 
tirar da cabeça o boné da baderna e fechar a torneira 
do dinheiro fácil que a financia. 

Solicito a divulgação nos meios de comunicação 
social do Congresso Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Concedo a palavra pela ordem ao  Deputado 
Sérgio Barradas Carneiro.

O SR. SÉRGIO BARRADAS CARNEIRO (PT–
BA. Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. 
Presidente, Sras. e Srs.  Deputados, tive a oportunida-
de de acompanhar a visita da Ministra-Chefe da Casa 
Civil, Dilma Rousseff, juntamente com o Governador 
da Bahia, Jaques Wagner, à minha cidade natal, Feira 
de Santana, no último final de semana.

Durante a visita, foi assinado o termo de conces-
são para a recuperação e a manutenção das Rodo-
vias BR-324 e BR-116, da BA-526 e da BA-528, cujas 
obras serão iniciadas imediatamente. As obras estarão 
a cargo do Consórcio Via Bahia.

A Ministra também visitou as obras do Hospital 
da Criança, que tem investimentos previstos da ordem 
de 55 milhões de reais, com recursos do Governo do 
Estado e do Programa de Aceleração do Crescimen-
to (PAC).

Durante o encontro, a Ministra Dilma destacou a 
importância de Feira de Santana enquanto entronca-
mento rodoviário, principal passagem de pessoas e 
mercadorias que circulam no Estado. Ela lembrou que, 
“há 50 anos, um garoto pernambucano passou lá com 
a mãe e os irmãos em direção a São Paulo. Fugindo 
da pobreza e da seca do Nordeste, naquela oportu-
nidade eles não encontraram um hospital como esse, 
nem uma estrada como a que vamos ter em breve”, 
fazendo referência ao Presidente Lula.

O Consórcio Via Bahia vai operar as estradas du-
rante os próximos 25 anos, com a cobrança de pedágio. 
Serão 680 quilômetros de rodovias: 113,2 quilômetros 
entre Salvador e Feira; 554,1 quilômetros entre Feira 
e a divisa com Minas Gerais; 9,3 quilômetros da BA-
528; e mais 4 quilômetros da BA – 526.

Nos próximos 6 meses, serão feitas obras de 
recuperação do asfalto, acostamento, sinalização e 
canteiros. Só depois desse período é que poderá ser 
cobrado pedágio. Na BR-324 serão 2 praças – uma na 
ida e outra na volta. O motorista vai pagar R$1,40. Na 

BR-116 serão 5 praças (uma a cada 100 quilômetros), 
e o motorista vai pagar R$2,40.

Depois da assinatura do termo de concessão, o 
Governador Jaques Wagner disse que esse vai ser um 
dos pedágios mais baratos do Brasil, principalmente se 
comparado aos de algumas estradas do Sul do País, 
onde o valor chega a R$10,00. Segundo ele, a con-
cessão não é privatização, tem tempo determinado e 
é a melhor saída quando o Estado não tem recursos 
suficientes para investir.

Era o que tinha a registrar. Muito obrigado!
 O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães Neto) – Concedo a palavra ao nobre  Deputado 
Edinho Bez.

O SR. EDINHO BEZ (Bloco/PMDB – SC. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, meus colegas Par-
lamentares, na qualidade de membro da Comissão de 
Turismo e Desporto, quero cumprimentar a Associação 
Brasileira dos Jornalistas de Turismo – ABRAJET, na 
pessoa do jornalista Claudio Magnavita, pelos seus 25 
anos, e registrar que a Assembleia Legislativa de Santa 
Catarina realizou sessão especial em comemoração, 
à qual estive presente.

Na ocasião, 12 personalidades ligadas à área 
foram homenageadas com a entrega de placa come-
morativa, pelo Presidente da Casa,  Deputado Jorginho 
Mello, em reconhecimento do Parlamento catarinense 
aos profissionais que fortalecem e incentivam o turismo 
em Santa Catarina. Nós nos orgulhamos disso. 

Cumprimentos à ABRAJET, com a nobre missão 
que a entidade presidida por Valmir Grein se propõe. 
O atual Presidente da ABRAJET no Estado de San-
ta Catarina, na ocasião da homenagem, citou como 
exemplo o fato de na época das enchentes, em no-
vembro de 2008, os representantes de Santa Catari-
na esclareceram que os estragos foram pontuais, em 
determinadas regiões do Estado, e que as praias es-
tavam preparadas para receber os turistas, condição 
que permitiu que a temporada de verão e a economia 
não sofressem impacto tão negativo por uma informa-
ção mal colocada. 

Santa Catarina foi contemplada com 2 iniciati-
vas governamentais nesta área, que foram criadas 
por intermédio de leis aprovadas pela Assembleia Le-
gislativa: o Programa de Desenvolvimento do Turismo 
(PRODETUR) e o FUNTURISMO. 

É através da imprensa que se leva a outros luga-
res o potencial turístico dos nossos Estados. Por isso, 
é merecido o prestígio dado aos veículos de comuni-
cação que divulgam o turismo. 

Já que estamos no mês de outubro, vou aprovei-
tar o ensejo e ressaltar o fato de que Santa Catarina 
se transforma no melhor destino turístico do País. Em 
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diferentes cidades do Estado acontecem dezenas de 
festas típicas de grande e médio portes, que chegam 
a reunir mais de 2 milhões de pessoas. São as Okto-
berfest, onde a dança, a música, a comida típica e o 
chope resgatam as tradições herdadas dos imigran-
tes alemães, italianos, portugueses, açorianos, aus-
tríacos, entre outras etnias, que formaram a base do 
povo catarinense.

A Oktober de Blumenau é o carro-chefe e se ini-
ciou no dia 1º de outubro.

A EFAPI 2009, que será realizada de 9 a 18 de 
outubro no Parque de Exposições Tancredo Neves, em 
Chapecó, é uma das maiores feiras multissetoriais do 
Sul do País. Além de trazer grandes shows nacionais, 
ela também oferece a certeza de fechar bons negó-
cios, além de exposições e gastronomia.

De 9 a 11 de outubro, em Palhoça, no Ginásio 
do Palhoção, Centro, acontece a festa da cultura aço-
riana de Santa Catarina. A AÇOR – Festa da Cultura 
Açoriana de Santa Catarina é uma festa itinerante: a 
cada ano acontece em uma cidade diferente.

Cito também o Festival da Truta, em São Joa-
quim.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 

Neto) – Vou conceder a palavra ao  Deputado Átila Lins 
e, em seguida ao  Deputado Paulo Teixeira, e fazer um 
intercalado entre os oradores inscritos no Pequeno 
Expediente que vão falar 5 minutos e os que vão dar 
seus discursos como lido, para que seja garantida a 
palavra a todos.

Concedo a palavra ao  Deputado Átila Lins.
O SR. ÁTILA LINS (Bloco/PMDB – AM. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço a V.Exa. 
determine a inserção nos Anais da Casa da Carta de 
Manaus, resultado da discussão da Cúpula Amazônica 
de Governos Locais, que contou com a participação 
de Prefeitos da Amazônia brasileira e estrangeira. Ao 
final, depois de amplo debate das questões ambien-
tais propostas a serem levadas à Conferência de Co-
penhague, sobre uma série de temas de interesse 
das municipalidades amazônicas, editaram a Carta 
de Manaus, aprovada por todos.

Repito: peço a V.Exa. a inserção nos Anais da 
Casa da Carta de Manaus em seu inteiro teor. Tam-
bém peço dar ciência deste assunto ao Presidente da 
Associação Amazonense de Municípios, Prefeito de 
Manaquiri, Jair Souto, e ao Prefeito de Manaus, Ama-
zonino Mendes.

CARTA A QUE SE REFERE O ORA-
DOR:

Carta de Manaus 
versão 1.7

Preâmbulo

Os Prefeitos, os Alcaides, as autoridades locais, 
as associações de municípios e líderes de municipa-
lidades reunidos em Manaus, Amazonas, Brasil, por 
ocasião da Cúpula Amazônica de Governos Locais, 
realizada de 7 a 10 de outubro de 2009, a fim de dis-
cutir a inclusão da Amazônia nas Negociações de mu-
danças climáticas apresentam:

Considerando a importância dos governos locais 
da Amazônia, patrimônio dos povos dos nove países 
que a compartilham, na responsabilidade de protegê-la 
à serviço das presentes e futuras gerações;

Considerando que as emissões oriundas do des-
matamento das florestas tropicais devem ser reduzidas 
para se evitar o aquecimento global;

Considerando outros instrumentos adotados pelos 
governos locais em relação às mudanças climáticas 
globais; entre outros, o Acordo Mundial dos Prefeitos 
e Governos Locais sobre a Proteção do Clima, lança-
do em 12 de dezembro de 2007; o Chamamento dos 
Governos Locais e Regionais às Partes em Copenha-
gue adotado na Cúpula sobre liderança dos Governos 
Locais na Mudança Climática em 4 de junho de 2009 
em Copenhague.

Considerando o disposto na Declaração de Prin-
cípios sobre as Florestas reconhecida pelas Nações 
Unidas na UNCED-92 – Conferência das Nações Uni-
das sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento.

Respaldando o trabalho realizado pelo ICLEI – 
Governos Locais para Sustentabilidade e Cidades e Go-
vernos Locais Unidos – CGLU como interlocutores dos 
governos locais no processo de negociação das partes 
para os acordos sobre as mudanças climáticas.

Considerando que a redução das taxas de des-
matamento constitui a principal contribuição que os 
países da região amazônica têm a oferecer no es-
forço global de redução das emissões dos gases de 
efeito estufa;

Compreendendo que a Amazônia, maior floresta 
tropical do planeta deve ser reconhecida como fonte de 
produtos e serviços ambientais e não somente como 
depositária de estoques de carbono e, acima de tudo, 
como uma oportunidade de desenvolvimento local 
sustentável e ecologicamente correto;

Ser necessária a implementação de políticas 
e medidas que incentivem a adoção de tecnologias 
limpas e fontes renováveis de energia e educação 
ambiental.

Ser fundamental o acesso direto à recursos para 
o fortalecimento das capacidades locais na elaboração 
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de projetos, na produção do conhecimento científico 
e no domínio de tecnologias para o monitoramento 
ambiental.

Ser adequado compreender os mecanismos de 
mitigação das mudanças climáticas não somente como 
incentivos econômicos, mas também como transferên-
cia de tecnologia, capacitação e apoio para a regula-
mentação, em especial, a regularização fundiária e a 
remediação dos impactos ambientais causados em 
áreas já degradadas.

Ser importante a adoção de parâmetros de com-
pensação diferenciados para áreas com diferentes 
graus de vulnerabilidade e de pressão antrópica e con-
templando a sociodiversidade da região e as questões 
de gênero e inter-geracional, a fim de se estimular a 
adoção de práticas mais eficientes e sustentáveis.

Ser inadiável o enfrentamento dos impactos as-
sociados à expansão urbana e a adoção de medidas 
que aumentam a proteção dos fragmentos florestais 
urbanos e das bacias hidrográficas.

Ser indispensável a participação dos governos 
locais na formulação das políticas regionais, nacionais 
e internacionais sobre o tema.

Comprometem-se
A adotar metas municipais voluntárias de redução 

de desmatamento e degradação florestal negociadas 
com os setores da sociedade, tendo-se como base a 
série histórica local.

A apresentar à comunidade internacional e aos 
Governos Nacionais Amazônicos suas iniciativas lo-
cais e em rede para o compartilhamento de recursos 
financeiros, tecnológicos e de capacidades.

Deliberam
Que a partir desta data, está constituído o Fórum 

Permanente de Governos Locais da Amazônia para 
Mudanças Climáticas e Desenvolvimento Sustentável 
que permita o intercâmbio de experiências e a solida-
riedade entre governos, com poder deliberativo e ca-
ráter propositivo a ser reconhecido pela Comunidade 
Internacional e Governos Nacionais.

Que se reunirão num prazo de 30 (Trinta) dias 
para, através de uma Comissão Provisória avaliar, 
formalizar e regularizar o funcionamento e atuação 
da Instituição, cuja comissão será composta de 15 
(Quinze) membros, a saber:

a) Organizadores da Cúpula: CNM – Con-
federação nacional de Municípios (Brasil), AMM 
– Associação Amazonenses de Municípios, 
Prefeitura de Manaus e representante do co-
mitê técnico.

b) Um representante das associações 
de municípios de cada um dos 9 (nove) paí-
ses amazônicos.

c) Um representante da FLACMA – Fede-
ração Latino Americana de cidades, municípios 
e associações de governos locais.

d) Um representante do ICLEI.
e) Um representante das entidades Es-

taduais dos Municípios Amazônicos Brasilei-
ros.

Recomendam

Aos governos nacionais, por ocasião da 15º Con-
ferência entre as Partes-COP-15, a ser realizada em 
Copenhague de 7 a 18 do mês de dezembro de 2009 
para discutir a revisão do Protocolo de Quioto pós-
2012, que:

1) Seja apoiada a inclusão do mecanismo de Re-
dução de Emissões Decorrentes de Desmatamento e 
Degradação-REDD e REDD-plus como instrumentos 
reconhecidos pelo Protocolo para a mitigação das emis-
sões de gases que ocasionam o efeito estufa.

2) A sistematização das abordagens de implemen-
tação dos projetos de REDD que obedeçam normas 
gerais nacionais de validação e estabeleçam a partici-
pação das demais esferas de governo e, em especial, 
o incentivo a participação de governos locais.

Manaus 9 de outubro de 2009
Assinaturas.
Considerando que até 2030 a maior parte da po-

pulação estará vivendo em cidades e que na Amazônia 
temos ainda a possibilidade de desenvolver uma har-
moniosa integração entre a cidade e a floresta;

Admitindo-se que embora o reflorestamento e o 
plantio de florestas sejam formas úteis de mitigação 
de emissões, a preservação das florestas já existentes 
representa uma oportunidade muito maior em termos 
da magnitude das emissões, trazendo benefícios am-
bientais tais como a conservação da biodiversidade, 
a regulação do clima local e regional, a proteção de 
mananciais hídricos e dos solos e a preservação cul-
tural de comunidades rurais;

Reconhecendo que a agricultura familiar tem 
fundamental importância nos processos de mitigação 
das emissões, de adaptação às mudanças climáticas 
e na manutenção da agrobiodiversidade, represen-
tando assim um setor valioso para o desenvolvimento 
sustentável da região amazônica e, portanto, mere-
cedora de instrumentos econômicos para o seu de-
senvolvimento;

Cientes que os mecanismos multilaterais de nego-
ciações e ações para o enfrentamento das mudanças 
climáticas devem assegurar a transparência, a participa-
ção e o controle social, a completude e a consistência 
de dados, baseados nas referências do IPCC–Painel 
Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas;
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Cientes que a linha base do IPCC deve reconhe-
cer os riscos e as pressões da manutenção de esto-
ques de carbono em uma série histórica;

Destacando a importância que os governos locais 
desempenham na gestão do território e na interface 
direta com as comunidades, indispensáveis à eficácia 
das ações necessárias ao cumprimento dos objetivos 
almejados de redução das emissões.

Declaram

Ser imperioso avançar na implementação de 
projetos de Redução de Emissões Decorrentes de 
Desmatamento e Degradação-REDD que abordem o 
aspecto sócio-ambiental das reduções das emissões 
proporcionando benefícios conjuntos para as comuni-
dades e para o meio-ambiente preservado em especial 
em espaços de predominância florestal e com a partici-
pação dos municípios no controle local e na tomada de 
decisões de forma global por meio da criação do fórum 
permanente de governos locais da Amazônia.

Ser necessária a formulação de programas de 
compensação por serviços ambientais aliados ao ma-
nejo ou manutenção de cobertura florestal tais como 
agricultura familiar, manejo florestal, produção de ener-
gia oriunda da biomassa, e outros que impliquem na 
melhoria do desenvolvimento humano das comunida-
des da região amazônica.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Concedo a palavra pela ordem ao  Deputado 
Paulo Teixeira.

O SR. PAULO TEIXEIRA (PT – SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. 
 Deputados, na tarde de hoje, a Comissão Especial 
Moradia Digna, que reserva recursos para equacio-
nar o déficit habitacional no Brasil, discutirá e votará 
o parecer do Relator.

Estima-se que em 20 anos essa meta será al-
cançada. Para isso, é preciso disponibilizar recursos 
permanentes e transformar a política que hoje é de 
governo – é o caso do Programa Minha Casa, Minha 
Vida – em política de Estado. São necessários recur-
sos perenes para essa finalidade.

Hoje, sob a Presidência do  Deputado Renato 
Amary e a Relatoria do  Deputado Zezéu Ribeiro, vo-
taremos no Plenário 2 a PEC da Moradia Digna. Cer-
tamente, em 20 anos, poderemos prover todos os bra-
sileiros de moradia.

Muito obrigado.
 O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 

Neto) – Concedo a palavra ao nobre  Deputado Antonio 
Feijão. S.Exa. dispõe de até 5 minutos na tribuna.

O SR. ANTONIO FEIJÃO (PSDB – AP. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.  Deputados, 

no próximo dia 16, em Macapá, estarão reunidos os 9 
Governadores da Amazônia Legal mais alguns Ministros 
de Estado, entre os quais destacamos Dilma Rousseff 
e Carlos Minc. Ao chegarem ao Amapá – e aqui dou 
uma dica à assessoria desses Ministros –, encontrarão 
uma meca de conservação ambiental.

Aquele Estado é, sem dúvida, o mais preserva-
do do Brasil. Mas os números sociais e de aplicação 
do PAC de Infraestrutura nos colocam no mais abissal 
patamar no Governo do Presidente Lula. Estaremos de 
plantão, acompanhando, como representantes da Casa. 
Não aceitaremos de jeito nenhum que levem sopa de 
percentagem e de números orçamentários.

Estão adormecidos 308 milhões de reais do Or-
çamento Federal, que o Governo não consegue apli-
car. O Amapá tem a melhor estatística de consecução 
do PAC. Menos de 2% foram efetivamente aplicados. 
Como se não bastasse, o Governo apresenta o Proje-
to de Lei nº 6.077, de 2009, que estabelece diretrizes 
para o zoneamento agroecológico nacional da cana 
de açúcar.

Vejam bem, o Amapá é o Estado mais urbani-
zado do País: 89% da população reside nos núcleos 
urbanos principais. Temos 72% de área de preserva-
ção e quase 1 milhão e 800 mil hectares de cerrado. 
O Governo patrocina um projeto de lei que proíbe os 
Estados, por lei infraconstitucional, em todo o bioma 
amazônico – que engloba toda a Amazônia Legal, 
emendando com o Pantanal, somada a Bacia do Alto 
Paraguai – de cultivarem cana e terem sua matriz de 
energia limpa para seus automotores e outras ativida-
des em que o álcool é usado.

Quer dizer que nós fazemos o dever de casa am-
biental, somos sacrificados urbanamente, temos menos 
de 4% de nossas áreas urbanas com saneamento bá-
sico e ainda serviremos de Selo Verde para a indústria 
sucroalcooleira de São Paulo e do Nordeste?

Não é demais o que se está fazendo com a Ama-
zônia? Primeiramente é preciso o IBGE – e falo na con-
dição de geólogo, de estudioso da área – dizer o que é 
bioma amazônico. De repente, ele chama o cerrado de 
bioma, quando, lá dentro da Amazônia, há dezenas de 
milhões de hectares de cerrado. Uma vez que temos 
mais de 75 milhões de hectares de áreas antropizadas 
na Amazônia Legal, por que não podemos ter nossa 
matriz energética a partir da cana de açúcar? 

Cito um exemplo, para concluir, Sr. Presidente, 
Sras. e Srs.  Deputados. O Estado do Amapá tem plan-
tio de aproximadamente 130 mil hectares de pinos e 
eucaliptos. Imaginem se amanhã uma empresa com-
pra essa outra empreendedora e tenta plantar cana 
de açúcar, o que vai gerar mais emprego, dar mais 
inserção social, mais vivificação social do uso da ter-
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ra? Isso não pode ocorrer porque o Sul, São Paulo e 
o Nordeste precisam de certificação. Assim, pegam 
esses otários da Amazônia, proíbem a cana de açú-
car lá e usam-nos como âncora verde para viabilizar 
o álcool de São Paulo e de todo o Nordeste. 

Não vamos aceitar isso. Na hora da efetivação 
dessa lei, vamos entrar com uma Ação Direta de In-
constitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal, 
porque ela é inconstitucional.

 O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Antes de conceder a palavra ao segundo ora-
dor do Pequeno Expediente, concedo a palavra pela 
ordem ao  Deputado Gonzaga Patriota.

O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB – PE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs.  Deputados, apresentei há 2 meses uma 
indicação ao Sr. Ministro da Educação e ao Reitor da 
UNIVASF, sugerindo que não implantassem agora o 
ENEM naquela jovem universidade. 

Foram colhidas mais de 50 assinaturas de  Deputados 
da Bahia, do Piauí e de Pernambuco, os 3 Estados da 
jurisdição da Universidade Federal do Vale do São Fran-
cisco. Não fomos ouvidos, e agora está ocorrendo esse 
problema com o ENEM, o que certamente deixará mais 
distantes os estudantes da UNIVASF.

Faço um apelo ao Ministro da Educação e ao Reitor, 
pois ainda há tempo para pensar e é muito jovem a univer-
sidade, no sentido de deixem o ENEM para depois.

Sr. Presidente, quero resposta ao meu pedido.
 O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães Neto) – Mediante permuta, concedo ao palavra 
ao segundo orador do Pequeno Expediente, o nobre 
 Deputado Eduardo Valverde. 

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT – RO. Sem 
revisão do orador.) – Agradeço ao  Deputado Otávio 
Leite a cortesia da permuta conosco. 

Sr. Presidente, neste exato momento, a Comissão 
de Minas e Energia inicia o seminário A Exploração do 
Potencial Eólico Brasileiro, no qual estarei presidindo 
uma Mesa daqui a poucos minutos.

Venho usar da palavra, Sr. Presidente, para co-
mentar fato sobre o qual alguns jornais publicaram pe-
quena nota. Refiro-me às terras griladas da Fazenda 
Santo Henrique, da Cutrale. 

Muito se divulgou sobre a ação do Movimento 
dos Trabalhadores Rurais Sem – MST. De fato, eu não 
concordaria com aquela atitude, até porque existem 
outras formas de se chamar atenção. Mas, conforme 
eu disse em outros momentos neste plenário, a luta 
do MST pela terra tem como contrapartida o latifún-
dio. Não existiria MST no Brasil se não houvesse la-
tifúndio. Na verdade, por haver latifúndio improdutivo, 

deve existir um movimento camponês que luta pela 
reforma agrária. 

O mais interessante, apesar de todas as manche-
tes sobre a deplorável atitude do MST – quero assumir 
que ela foi desnecessária, que foi desnecessário fazer 
aquilo –, é que não se deu a real dimensão a outro fato 
similar e de igual proporção, que a imprensa divulgou 
muito pouco. Refiro-me ao fato de que o INCRA está 
retomando aquela fazenda por ser ela grilada. Vejam, 
Sr. Presidente, Sras. e Srs.  Deputados, que não se 
trata de uma empresa de somenos importância, pois 
a Cutrale planta ali quase 1 milhão de pés de laranja. 
No entanto, ela se vale de uma terra grilada. 

Por que o Estado brasileiro, durante esse tempo todo, 
esteve inerte e manteve aquela área grilada, que hoje po-
deria estar produzindo alimentos ou diversificando a pro-
dução, em vez de ter somente monocultura de laranja? 

Certamente muita injustiça ocorre hoje no campo 
em função dessa perversa estrutura fundiária, que con-
centra muita terra em mãos de pouca gente. Muitas vezes, 
a terra foi conseguida de forma não honesta, não correta, 
valendo-se do poder político, econômico, ou até mesmo 
da força das armas, por meio da pistolagem. 

O Brasil, conforme dados da ONU colhidos pela 
CPT, apresenta o maior índice de assassinatos no 
campo, em virtude de disputa fundiária. Nessa dis-
puta, a justiça é a força da bala; não existe promotor, 
não existe juiz, não existe polícia que impeçam o as-
sassinato no campo. 

Então, temos que fazer uma reflexão sobre se 
de fato é inconveniente o MST. Podemos até discordar 
do método que ele utiliza, da conveniência do méto-
do. Mas a existência do MST é conveniente, porque, 
se não fosse a elevada concentração fundiária, certa-
mente não existiria um movimento camponês lutando 
pela reforma agrária. 

O Brasil andou pouco nesse sentido. Apesar dos 
avanços impetrados pelo Presidente Lula, ainda esta-
mos muito aquém do que se espera de um país que 
pensa em se igualar aos outros países capitalistas. 
Países com um capitalismo muito mais aprofundado 
do que o Brasil já fizeram a reforma agrária e a rees-
truturação fundiária e hoje têm o campo como instru-
mento de alavancagem econômica. Isso não ocorre no 
Brasil, onde determinadas áreas apresentam atraso 
político-social e enfrentam pistolagem, coronelismo 
e mandatários, aqueles que utilizam a força física e 
política para se impor na terra, aproveitando-se da 
fragilidade do Estado brasileiro, que não controla seu 
estoque de terra pública.

Faço este comentário porque pouca dimensão se deu 
a isso. Houve uma pequena nota sobre o depoimento do 
Superintendente do INCRA no Estado de São Paulo, que 
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declarou que o órgão está tomando aquela terra porque 
não há documentos que embasem a propriedade.

Por último, Sr. Presidente, registro a visita que 
fiz à cidade de Guajará-Mirim. Quero dizer ao povo 
daquela cidade que a informação de que a área de 
livre comércio seria transferida para Porto Velho é 
totalmente descabida, despropositada e sem qual-
quer fundamento. A lei que embasa as áreas de livre 
comércio foi criada para áreas de menor dinamismo 
econômico. Então, conforme o que previu o legislador 
ordinário, seria um contrassenso transferir uma área 
de livre comércio numa região de baixo dinamismo 
econômico para a cidade de Porto Velho, que tem hoje 
grande impulso econômico.

Venho, portanto, tranquilizar o povo de Guajará-
Mirim, no Estado de Rondônia, bem como a Associação 
Comercial da cidade, que estiveram preocupados com 
essa informação que circulou nas rádios e na imprensa 
local. É despropositada a transferência daquela área 
de livre comércio.

 O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Concedo a palavra, pela ordem, ao  Deputado 
Afonso Hamm.

O SR. AFONSO HAMM (PP – RS. Pela ordem. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs.  Deputados, hoje nesta tribuna quero homenagear 
importante categoria de profissionais que muito contribui 
para o desenvolvimento do País. Trata-se da categoria dos 
engenheiros agrônomos, que no dia 12 de outubro come-
morou seu dia, data esta que também é alusiva ao Dia da 
Criança e ao de Nossa Senhora Aparecida. 

Na condição de engenheiro agrônomo deixo regis-
trado nesta tribuna uma mensagem a estes profissionais 
que com muito trabalho e dedicação contribuem signifi-
cativamente para o desenvolvimento socioeconômico do 
setor do agronegócio e do cooperativismo, assim como, 
pela qualidade dos produtos alimentícios que chegam à 
mesa da população. O desenvolvimento da agropecuária 
brasileira, a melhoria da produtividade agrícola e a renda 
do homem do campo, não estariam nos níveis atuais, se 
não existissem os engenheiros agrônomos orientando, 
pesquisando e incentivando o agricultor. 

O Dia do Engenheiro Agrônomo é comemorado 
em 12 de outubro, pois a regulamentação do exercí-
cio da profissão aconteceu em 12 de outubro de 1933, 
por meio do Decreto Presidencial nº 23.196, de 12 de 
outubro de 1933. 

O curso superior de Agronomia dura em média 
5 anos. O profissional da área deve ter registro nos 
Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia – CREAs e no Conselho Federal de Enge-
nharia, Arquitetura e Agronomia – CONFEA.

No Rio Grande do Sul temos algumas entidades 
ligadas ao setor, como o CREA/RS, que tem como 
Presidente Luiz Alcides Capoani, e a Sociedade dos 
Engenheiros Agrônomos – SARGS, presidida por Ar-
cângelo Mondardo. O Estado gaúcho conta com quase 
9 mil agrônomos que integram o CREA/RS.

Quero aqui destacar que, no meu município de 
origem, integro a Associação Bageense dos Enge-
nheiros Agrônomos – ABEA, presidida por Claudio 
Deibler. Desde 2007, a entidade realiza o Troféu Des-
taque ABEA. Com muito orgulho já fui homenageado 
por esta entidade com o Troféu Destaque em Política 
e Desenvolvimento Regional.

Aproveito este pronunciamento para anunciar im-
portante evento que reúne centenas de engenheiros agrô-
nomos de todo o País. Nos dias 20 a 23 de outubro, será 
realizado o 26º Congresso Brasileiro de Agronomia, que 
acontecerá em Gramado. A profissão de engenheiro agrô-
nomo, a mais eclética entre as dedicadas às ciências ru-
rais, detém as soluções para os novos desafios com que 
se defronta a agricultura, ou seja, produzir energia sem 
prejuízo da produção de alimentos, conservando e recu-
perando o meio ambiente.

Em um país de economia fortemente agropecu-
ária como o Brasil, o engenheiro agrônomo tem papel 
essencial para o desenvolvimento nacional.

Mais uma vez parabenizo todos os colegas de 
profissão e os futuros agrônomos que estão nos ban-
cos escolares das faculdades de agronomia de todo o 
País. Cumprimento especialmente as universidades do 
nosso Estado do Rio Grande do Sul como a UFPEL-
FAEM, URCAMP, UNIPAMPA, UFRGS, UPF, UFSM, 
PUC Uruguaiana, ULBRA, UNICRUZ, UNISC, UNIJUÍ 
e todas as outras que também lecionam cursos para 
formação de engenheiros agrônomos.

Sr. Presidente, peço divulgação deste pronunciamen-
to nos meios de comunicação desta Casa legislativa. 

Era o que eu tinha a manifestar.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 

Neto) – Concedo a palavra ao  Deputado Otavio Leite.
O SR. OTAVIO LEITE (PSDB – RJ. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.  Deputados, 
inicialmente quero cumprimentar os profissionais fisio-
terapeutas brasileiros. 

A Fisioterapia, instituição profissional regulamen-
tada, compõe, juntamente com a Medicina, a Educa-
ção Física e a Enfermagem, o universo do SUS. Venho 
congratular-me com o Conselho Federal de Fisioterapia 
e Terapia Ocupacional e demais conselhos regionais, 
pois não há dúvida de que esses milhares de profis-
sionais são importantíssimos para a recuperação e 
reabilitação de brasileiros que porventura tenham ou 
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tiveram algum tipo de deficiência ou patologia, ou de-
les necessitaram no pós-operatório.

Hoje é o Dia do Fisioterapeuta e eu gostaria de 
fazer este registro na Casa.

Sr. Presidente, associei-me, como os cariocas, 
os fluminenses, os brasileiros como um todo, a essa 
epopeia que foi a vitória do Brasil, em especial do Rio 
de Janeiro, para sediar os Jogos Olímpicos.

É preciso compreender que o instante da alegria, 
ali, fulgurante, que se espraiou pelo País, é algo real-
mente digno de ser vivido, de ser experimentado, de ser 
acalentado. Agora, passado esse momento de euforia 
– porque todos nós ficamos eufóricos –, é necessário 
doravante pôr os pés no chão, pensar, refletir, plane-
jar, raciocinar e executar um programa audacioso, da 
maior relevância para o Brasil, não sem antes registrar 
nosso aplauso a todos aqueles que, de alguma forma, 
contribuíram para que o Brasil chegasse lá, porque 
desde 1997 a cidade do Rio de Janeiro é candidata a 
sede das Olimpíadas.

Ali, debatia-se a possibilidade do Rio 2004. Até 
uma delegação importante, lembro-me vivamente, de 
índios brasileiros foi à mesma praia de Copacabana na 
expectativa de que nós fôssemos escolhidos.

Passaram-se 10 anos, e aqui estamos neste mo-
mento que constituiu um desafio formidável para toda a 
Nação brasileira. Sediamos os Jogos Pan-Americanos, 
o que foi muito importante, e acumulamos experiências. 
Alguns equipamentos são e foram fundamentais para 
a estratégia de vitória. E devemos fazer um reconhe-
cimento, sim, ao Comitê Olímpico Brasileiro, na figura 
do Dr. Carlos Nuzman, que vem perseverando nessa 
bandeira há muito tempo.

Agora estamos nós diante desta jornada: en-
contrar 25 bilhões de reais e trabalhar para que esses 
valores sejam viabilizados e empregados na organiza-
ção dos Jogos Olímpicos. O pressuposto disso tudo, 
no meu entendimento, é verificar o retorno social que 
poderá trazer ao povo brasileiro a realização desses 
jogos. É uma oportunidade de enfrentar questões mui-
to agudas do ponto de vista da infraestrutura urbana. 
No campo dos transportes, por exemplo, no Rio de 
Janeiro, sem dúvida, será uma possibilidade ímpar, a 
qual não sei se se repetirá na história, para equacio-
nar o problema do fluxo das pessoas da área subur-
bana para a região da Barra da Tijuca e da Zona Sul 
da cidade e vice-versa. Esta será uma oportunidade, 
como eu disse – e sublinho –, importantíssima para 
resolver esse problema.

No bojo disso tudo apresenta-se a perspectiva 
de consolidação definitiva do Rio de Janeiro entre os 
mais importantes e principais destinos turísticos do 
mundo. O Brasil recebe 5 milhões de turistas, um nú-

mero estagnado; o Rio, 2 milhões. É a oportunidade 
de criarmos uma dimensão toda especial para que 
possamos ser das cidades mais receptivas do mun-
do em número de pessoas. O potencial econômico 
do ponto de vista de geração de emprego e de renda 
é incomensurável. Portanto, é indispensável que nós 
nos debrucemos sobre a questão. Ao mesmo tempo, 
é o momento de se deflagrar uma política desportiva, 
de impulsionar a atividade de performance desporti-
va, mas, ao mesmo tempo, de massificação cultural 
dessa atividade. E então é preciso se rediscutir o refi-
nanciamento, para que os clubes formadores também 
tenham acesso aos recursos. 

Enfim, a agenda é vasta e importante. Quero ape-
nas registrar que este é um momento fundamental para se 
desenhar todo esse planejamento. No campo da política 
da atividade desportiva, fazê-la o mais universal possível, 
para que brotem da prática mais ampla esses valores das 
mais diversas modalidades desportivas. 

Precisamos, enfim, rediscutir o papel do Poder 
Público no aporte de capital, para que os clubes forma-
dores também tenham algum tipo de recurso. Portan-
to, é necessário ampliar, de 2% para 2,5%, a dotação 
proveniente dos certames de loterias do Brasil. Isso 
é viável, factível, está pronto para ser votado e será 
uma contribuição eficaz da Câmara dos  Deputados à 
política olímpica brasileira.

Vamos em frente, vamos ao desafio nessa déca-
da promissora para o esporte brasileiro.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PEDRO EUGÊNIO (PT – PE. Pronuncia 

o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, venho à tribuna 
nesta tarde falar de um importante evento voltado para 
os agricultores familiares do Vale do São Francisco – 
na realidade, de todo o sertão de Pernambuco – e que 
se realizou em Petrolina: o SemiáridoShow. O evento 
contou com o apoio da EMBRAPA, vinculada ao Mi-
nistério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, por 
meio de suas unidades EMBRAPA Semiárido e EM-
BRAPA Transferência de Tecnologias.

Sem dúvida, o SemiáridoShow foi um dos maio-
res eventos voltados exclusivamente para a agricultura 
familiar, realizado de 5 a 8 de outubro, em Petrolina. 

Na ocasião, foram disponibilizadas diversas tec-
nologias de 17 unidades da EMBRAPA e de empresas 
estaduais de pesquisa, a exemplo do IPA e da Empre-
sa Baiana de Desenvolvimento Agrícola, todas tendo 
como alvo os agricultores familiares. 

A área do SemiáridoShow ocupou 50 hectares, 
destinados aos auditórios para a realização de minicur-
sos, exposições em estandes institucionais e empre-
sariais, demonstrações de campo e vitrine tecnológica. 
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Estima-se que tenham passado pelo SemiáridoShow 
mais de 20 mil pessoas.

Paralelamente, ocorreu o seminário Estratégias 
para uma Gestão Municipal e Convivência com o Se-
miárido, destinado aos Prefeitos e Secretários de Agri-
cultura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente. Uma 
oportunidade ímpar de buscar coletivamente soluções 
criativas e exequíveis para os administradores públi-
cos aplicarem no enfrentamento dos desafios típicos 
do semiárido nordestino.

Por esses e outros motivos é que, com grande 
satisfação, exalto este evento, por ser voltado para 
os agricultores familiares de nossa região. Aprecio a 
demonstração do Ministério de Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento, que ora destina suas ações não 
apenas para o agronegócio dos grandes produtores, 
mas para os pequenos produtores que trabalham na 
agricultura familiar.

Vejam como é de suma importância termos na 
direção do País um Presidente sensível e conhecedor 
das necessidades de sua região, como é o caso de Luiz 
Inácio Lula da Silva. A realização do evento é conse-
quência da visita do Presidente ao Agrishow, realizado 
em Riberão Preto, São Paulo, em 2004.

Na ocasião, o Presidente Lula provocou os pro-
motores do evento para fazerem algo semelhante no 
Nordeste, visando à agricultura familiar.

Em 2006 foi realizada a primeira edição do evento 
em nossa região, com o nome de Agrishow Semiárido, 
repetindo-se o feito em 2007 com enorme sucesso.

Com a saída da Associação Brasileira de Indústria 
de Máquinas e Equipamentos – ABIMAQ da parceria 
a feira não foi realizada em 2008, mas retornou agora 
em 2009 com força total, trazendo o que pode haver de 
melhor em ações de apoio à agricultura familiar.

O agricultor familiar sabe a importância de ser 
valorizado e principalmente ser o protagonista dos 
acontecimentos que geram o desenvolvimento.

A realização do SemiáridoShow é tudo isso, senho-
ras e senhores. Vem com o intuito de demonstrar para o 
Brasil e para o mundo a força dos pequenos agricultores 
da Região do Nordeste. É, acima de tudo, uma injeção de 
autoestima, bem ao estilo do nosso Presidente.

No primeiro ano a feira foi visitada por mais de 
20 mil pessoas. Cerca de 45 expositores particulares 
participaram do evento e geraram vendas da ordem 
de 5 milhões de reais.

Mais de 10 mil agricultores familiares tiveram a 
oportunidade de ver o que há de mais moderno para 
a agricultura de sequeiro.

Em 2007 o sucesso se repetiu, com números pra-
ticamente iguais ao da primeira edição da feira.

A SemiáridoShow conta com o apoio do Governo 
Federal, por meio dos Ministérios da Agricultura, Pecu-
ária e Abastecimento, do Desenvolvimento Agrário, do 
Desenvolvimento Social, das Relações Exteriores, do 
Meio Ambiente, e de Governos Estaduais, a exemplo 
do de Pernambuco e da Bahia.

Mais uma vez, numa demonstração de que o Brasil 
está no rumo certo, vamos presenciar e participar de mo-
mentos de grande importância para a agricultura familiar 
no Vale do São Francisco, numa perspectiva de que este 
é mais um grande passo do Governo Lula para a conso-
lidação do desenvolvimento sustentável de nossa região.

Parabéns a todos os agricultores familiares! Pa-
rabéns àqueles que amam, cuidam e vivem da terra!

A SRA. LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB – SP. 
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, colegas 
Parlamentares, senhores telespectadores, registro 
fato importante ocorrido em país vizinho, a Argentina. 
Trata-se da aprovação pelo Congresso daquele país 
de uma lei de mídia, que segue a tendência mundial 
dos países democráticos do mundo: a democratização 
dos meios de comunicação social.

A referida lei acaba com o monopólio naquele 
país em relação às concessões de rádio e tevê, além 
dos outros meios que agora se agregam no processo 
de convergência tecnológica, de revolução no setor. 

A lei estabelece que o concessionário não pode 
deter mais do que 33% das concessões de rádio e 
tevê. Além disso, quem detém a concessão de tevê a 
cabo não pode deter a concessão de tevê aberta. Os 
dois terços restantes do setor comercial são destina-
dos ao Estado e a organizações não governamentais. 
Além disso, as concessões são submetidas a uma 
autoridade constituída pelo Conselho Federal de Co-
municação Social daquele país e por representantes 
do Poder Executivo e do Poder Legislativo.

Portanto, Sr. Presidente, é uma referência para 
nós, brasileiros, que estamos às vésperas de realizar 
a 1ª Conferência Nacional de Comunicação. Lamen-
tavelmente, as nossas concessões e suas renovações 
se fazem automaticamente, sem sequer se conseguir 
aprovar um requerimento de audiência pública para 
ouvir os concessionários, que dispõem de uma con-
cessão de tevê por 15 anos e de uma concessão de 
rádio por 10 anos, sem sequer arguir a emissora ou o 
proprietário da concessão, que deveria prestar contas 
de como está operando esse serviço, que é público, 
uma concessão do Estado em nome da sociedade. 

Também precisamos rever o nosso marco legal, 
as normas que regem os processos de outorga e de 
renovação dessas concessões, no sentido exatamente 
de democratizar o processo de concessão de rádio e 
tevê em nosso País. Este é um momento oportuno. A 
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sociedade está discutindo essa questão. Não podemos 
mais renovar essas concessões de forma automática. 
Além disso, Sr. Presidente, o Conselho de Comunicação 
Social está desativado há 3 anos. É preciso que seja 
eleito um novo conselho, porque os mandatos estão 
vencidos. Esse é o único espaço de representação da 
sociedade civil que opina ou que poderia opinar sobre 
concessões de rádio e tevê. Lamentavelmente, ele está 
desativado por omissão do Presidente do Senado, que 
não convoca uma sessão do Congresso para eleger 
um novo Conselho de Comunicação Social.

Parabéns aos argentinos e ao Governo argenti-
no, que, na vanguarda de um processo mundial, está 
democratizando o seu sistema de comunicação social. 
O Brasil está a dever à sociedade brasileira em termos 
de democratizar um bem extraordinário, um poder fan-
tástico, o da mídia, que hoje se encontra concentrado 
em 3 ou 4 grupos de proprietários. E esse bem poderia 
ser melhor distribuído, para democratizar o acesso aos 
meios de comunicação, à informação, à cultura e a todos 
os conteúdos programáticos que esses extraordinários 
veículos de comunicação transmitem em nosso País.

Muito obrigada.
O SR. MARCIO JUNQUEIRA – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 

Neto) – Tem V.Exa. a palavra.
O SR. MARCIO JUNQUEIRA (DEM – RR. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
nosso pronunciamento, nesta tarde, vai em direção a 
um fato que, por várias vezes, relatamos nesta Casa: 
a segregação em áreas indígenas e o descontenta-
mento dos próprios indígenas.

Registro que ontem à tarde, para tristeza do nos-
so País, a Polícia Federal, juntamente com o Exército 
brasileiro, nas comunidades do Flexal e do Mutum, na 
divisa de Roraima com a Guiana, destruiu patrimônio 
das comunidades indígenas sob a alegação de com-
bater o crime ambiental.

Quero registrar que estaremos lá, amanhã, para 
defender aqueles que, infelizmente, com a demarcação 
ficaram também sem voz.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 

Neto) – Concedo a palavra ao nobre  Deputado Pau-
lo Henrique Lustosa. S.Exa. dispõe de até 5 minutos 
na tribuna.

O SR. PAULO HENRIQUE LUSTOSA (Bloco/
PMDB-CE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs.  Deputados, o que me traz à tribuna é a 
matéria publicada ontem no jornal Diário do Nordeste, 
do nosso Estado do Ceará,  Deputado Mauro Benevi-
des, com a seguinte manchete: Nordeste desconec-

tado. A matéria traz os números de uma pesquisa do 
Comitê Gestor da Internet no Brasil sobre o desequi-
líbrio e a desigualdade no País sob a perspectiva do 
acesso da população às tecnologias de informação e 
comunicação.

O estudo feito pelo Comitê Gestor mostra, Sr. 
Presidente, que mais da metade da população nor-
destina nunca usou computador, 57% dos brasileiros 
que residem na Região Nordeste nunca utilizaram esse 
equipamento já não tão moderno, já de uso corriqueiro, 
contra 51% da Região Norte e 43% no Centro-Oeste, 
do  Deputado Magela.

Quando se fala do acesso ao serviço de Internet, 
 Deputado Júlio César, V.Exa., que sempre defende o 
nosso Nordeste, e sempre com números em nossa 
defesa, temos que 65% dos nossos concidadãos nor-
destinos jamais acessaram o serviço, cada vez mais 
considerado bem essencial para a inserção competitiva 
no mundo da modernidade.

No Norte e no Nordeste apenas 9% dos domicí-
lios têm conexão com a Internet, contra mais de 20% 
das demais regiões.

A matéria publicada ontem no jornal Diário do Nor-
deste afirma que em termos de conexão com a Internet e 
de acesso às tecnologias de informação as desigualdades 
regionais aparecem em todos os outros campos da vida 
social e econômica deste País, com riscos.

Se acreditamos que a Internet e o acesso às no-
vas tecnologias de comunicação e informação podem 
servir para diminuir distâncias, as brechas existentes 
na nossa sociedade, se elas se reproduzem também 
no acesso a essa tecnologia, só podemos achar que 
veremos cada vez mais,  Deputado Marcio Junqueira, 
o seu Norte e o meu Nordeste se afastando de potên-
cias como os Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, 
Rio Grande do Sul, Paraná, do  Deputado Rosinha, que 
têm, por investimentos ou por outras condições, ofere-
cido às suas populações muito mais acesso a essas 
tecnologias da informação.

É claro que a sociedade brasileira e o Governo 
não estão imunes a isso, não estão ausentes ou cala-
dos nesse movimento. O Governo do Estado do Ceará, 
por exemplo, tem um grande investimento no Programa 
Cinturão Digital, que permitirá a todos os Municípios 
cearenses conexão com a Internet por uma rede pú-
blica que ofertará serviços privados e públicos.

A iniciativa privada, recentemente, num grande 
evento promovido pela TELEBRASIL, publicou a Carta 
de Guarujá, em que defende a necessidade de uma 
política nacional de banda larga que garanta estraté-
gias de financiamento, de fomento, de investimento 
em infraestrutura para que todo o nosso País possa 
ser conectado.
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O Governo Federal também está fazendo a sua 
parte. O Presidente Lula, a Casa Civil, o Ministro das 
Comunicações, os vários Ministérios estão envolvidos 
na elaboração desse plano nacional de banda larga.

Na Câmara dos  Deputados, nós, sob orientação 
do  Deputado Inocêncio Oliveira, no Conselho de Altos 
Estudos, em conjunto com a Comissão de Ciência e 
Tecnologia, estamos conduzindo um estudo sobre a 
necessidade e a importância da universalização da ban-
da larga,  Deputada Íris de Araújo, e também estamos 
aguardando – está para ser pautado, é um apelo que 
fazemos aos nosso Líderes – o projeto que reformula 
a Lei do Fundo de Universalização dos Serviços de 
Telecomunicações, a Lei do FUST, que permitirá que 
os 8 bilhões de reais já arrecadados por esse fundo 
possam ser investidos na ampliação da oferta de ser-
viço de banda larga de alta velocidade.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
A SRA. ÍRIS DE ARAÚJO (Bloco/PMDB – GO. 

Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
 Deputados, a Declaração Universal dos Direitos da 
Criança adotada pela Assembleia das Nações Unidas 
em 1959 e ratificada pelo Brasil completa em novembro 
50 anos, mas o cumprimento de todos os enunciados 
permanece como um extraordinário desafio para nosso 
País e o restante do mundo.

Neste mês da criança, nada mais apropriado, por-
tanto, que recordemos os 10 princípios que deveriam 
ser integralmente seguidos pelas nações.

A criança tem um significado muito grande nes-
te País, que precisa cuidar da sua infância para que 
possamos ter futuramente cidadãos capazes de trilhar 
seu próprio caminho.

Os dados que tenho aqui, que gostaria que fossem 
analisados e divulgados, mostram que há um longo ca-
minho ainda a percorrer para que consigamos chegar 
àquela condição plena de assistência à infância.

Mas vamos aos 10 princípios da Declaração 
Universal dos Direitos da Criança que precisam ser 
relembrados.

Em primeiro lugar, está a reafirmação de que 
todas as crianças são credoras de direitos, sem dis-
tinção ou discriminação por motivo de raça, cor, sexo, 
língua ou religião.

A proteção social às crianças é o segundo prin-
cípio, alicerçado na visão de que é preciso assegurar 
a cada uma delas o desenvolvimento físico, mental, 
moral, e espiritual de forma sadia. 

O terceiro é ainda mais essencial: desde o nascimen-
to, todos terão direito a um nome e a uma nacionalidade.

O quarto princípio relaciona o direito a crescer e 
criar-se com saúde, alimentação, recreação e assis-
tência médica adequadas. 

O quinto princípio garante à criança incapacitada 
física, mental ou socialmente o tratamento, a educação 
e os cuidados especiais.

O sexto destaca esta importante necessidade de se 
criá-la aos cuidados e sob a responsabilidade dos pais, e 
a criança da tenra idade não será apartada da mãe. 

O sétimo princípio diz que toda criança terá di-
reito a receber educação gratuita. 

O oitavo afirma que a criança figurará, em quais-
quer circunstâncias, entre os primeiros a receber pro-
teção e socorro. 

Já o nono trata de um tema sempre atual: a crian-
ça gozará proteção contra quaisquer formas de negli-
gência, crueldade e exploração. 

Por fim, o décimo princípio é uma conclamação 
a todos os povos: meninos e meninas serão protegi-
dos contra atos que possam suscitar discriminação de 
qualquer natureza. 

A criança, neste sentido, deve ser criada em am-
biente de compreensão, de tolerância, de amizade entre 
os povos, de paz e de fraternidade universal.

Hoje ainda é um sonho o cumprimento integral 
destes direitos fundamentais, Sr. Presidente. 

Um em cada 3 brasileiros é criança ou adolescente. 
Mas os indicadores sociais ainda estão muito aquém das 
necessidades de um país onde persistem a miséria, o ra-
cismo, o analfabetismo e a mortalidade infantil.

De acordo com estudo do UNICEF, 31% da popu-
lação vive em famílias pobres, mas, entre as crianças, 
esse número chega a 50%. 

Além disso, dos 3 milhões de crianças que com-
pletam 1 ano de idade, 370 mil não possuem registro 
de nascimento. Um dado igualmente grave: dos 11 
milhões de menores de 3 anos, mais de 80% não fre-
quentam creches. E aproximadamente 1 em cada 4 
crianças de 4 a 6 anos estão fora da escola. 

A sociedade brasileira não pode se omitir frente ao 
desafio de proteger os seus filhos. É preciso que todos se 
desdobrem para garantir a integridade física das crianças 
e dos adolescentes, para que possam se desenvolver num 
ambiente saudável e pleno de amor.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigada.
O SR. MAGELA (PT – DF. Sem revisão do ora-

dor.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.  Deputados, a Câma-
ra dos  Deputados votará na tarde de hoje projeto que 
considero da maior importância para os trabalhadores 
e trabalhadoras brasileiros. Vamos votar o Projeto de 
Lei nº 5.798, de 2009, que cria o vale-cultura. 

Nós, que pertencemos ao Partido dos Trabalha-
dores, que apoiamos de forma incondicional o Gover-
no do Presidente Lula, temos a satisfação de anunciar 
que estamos criando mais um grande benefício para 
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os trabalhadores brasileiros. O vale-cultura certamente 
trará a possibilidade da inclusão de milhões de traba-
lhadores ao acesso à cultura no nosso País.

Nós sabemos que o consumo de bens culturais 
hoje é excludente, infelizmente. Somente aqueles que 
têm melhor condição salarial podem ter acesso, por 
exemplo, a uma peça teatral ou a um filme. Somente 
esses podem comprar um livro, um DVD ou um CD. 
São poucas, portanto, as pessoas que têm acesso à 
cultura no nosso País.

O vale-cultura ajudará, de fato, a abrir as portas de 
teatros, cinemas, livrarias, lojas de discos e espetáculos 
a milhões de trabalhadores brasileiros. Ademais, a partir 
do momento em que o trabalhador tiver acesso ao vale-
cultura, milhões de produtores e artistas brasileiros certa-
mente serão beneficiados, pois terão um público maior e 
poderão ter melhor renda, já que o que estamos fazendo 
é incluir, como consumidores de bens e produtos culturais, 
parcela da população até então excluída.

Nós, que em outros tempos criamos o vale-ali-
mentação e o vale-transporte, para prover o trabalha-
dor de alimento para o seu corpo e mais conforto no 
transporte, agora estamos lhe dando alimento para a 
consciência e a alma, ou seja, o vale-cultura. 

Muitos podem até não concordar; alguns podem 
até criticar, mas o farão por não terem argumentos ou 
por desconhecerem ser esse projeto de inclusão so-
cial, que ajuda a dignificar o trabalhador brasileiro, o 
qual poderá ter acesso aos valores culturais do nosso 
povo e também de outras nações.

Esse projeto é uma luta que nós da Frente Parlamen-
tar da Cultura estamos empreendendo para tornar 2009 o 
Ano da Cultura no Congresso Nacional. Na semana pas-
sada aprovamos um projeto que restituiu aos produtores 
e artistas brasileiros a possibilidade de usufruírem dos 
direitos e benefícios da Lei do SIMPLES. 

Hoje, vamos votar a criação do vale-cultura; nos 
próximos dias ou meses, queremos votar o Plano Na-
cional da Cultura, a emenda constitucional que vincu-
la percentual orçamentário de gastos dos Governos 
Federal, Estaduais e Municipais para a cultura e a 
alteração da Lei Rouanet, para fazer com que o Con-
gresso Nacional, além de discutir todos os temas que 
lhe incumbem, inclua a cultura como uma das suas 
grandes preocupações. Certamente, o Brasil precisa 
que o Parlamento brasileiro olhe para esse setor, e nós 
estamos fazendo isso.

Parabenizo, portanto, os Líderes, a Direção da 
Casa, sobretudo o nosso Governo, que tem demons-
trado preocupação com a cultura no País.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 

Neto) – Vou conceder a palavra ao  Deputado Dr. Rosi-

nha, último orador do Pequeno Expediente. Em seguida 
passarei a palavra ao nosso Líder Sandro Mabel, aqui 
presente, primeiro orador do Grande Expediente.

Tem a palavra o  Deputado Dr. Rosinha.
O SR. DR. ROSINHA (PT – PR. Sem revisão do 

orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.  Deputados, antes 
de adentrar no tema do meu pronunciamento, convido 
todos os Parlamentares, assessores e funcionários 
desta Casa para o lançamento do livro Direito Autoral 
Descomplicado, de Cláudio Goulart, Consultor desta 
Casa, no Espaço do Servidor, em frente à Biblioteca, 
às 18h. Estive lendo partes do livro e realmente posso 
dizer que ali está o direito autoral descomplicado.

Inscrevi-me nesta tarde para fazer um comentário 
sobre o censo agropecuário de 2006. Pela primeira vez 
no Brasil passou-se a contar com estatísticas oficiais 
sobre a agricultura familiar, por meio da cooperação 
entre o Ministério de Desenvolvimento Agrário, do Mi-
nistro Guilherme Cassel, e o conceituado Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística – IBGE. O resultado 
da pesquisa é muito importante.

As estatísticas apontam que 1% dos proprie-
tários rurais no Brasil são donos de 46% da terra. A 
agricultura familiar, mesmo ocupando porção mínima 
da terra, tirando esses 46% e áreas públicas, gerou 
38% do valor bruto de produção. Mesmo ocupando 
essa área mínima, gerou 74,4% de emprego na área 
rural, enquanto a agricultura de tamanho médio e os 
grandes latifúndios geram 25,6% de emprego. Quer 
dizer, a agricultura familiar, com pequena área ocupa-
da, gera maior número de emprego.

Hoje, a agricultura familiar produz 87% da mandio-
ca, 70% da produção nacional do feijão, 46% do milho, 
38% do café, 34% do arroz, 21% do trigo, 16% de soja, 
58% do leite, 50% das aves, 59% dos suínos e 30% 
dos bovinos. Posso ainda dizer que o hortifrutigranjeiro 
é todo da agricultura familiar. Ou seja, o brasileiro vive 
e come graças à agricultura familiar.

Os dados ainda apontam que hoje somente 15% 
de todo o Produto Interno Bruto depende de exporta-
ção, ou seja, 85% é mercado interno. E nesses 15% há 
produtos industriais e o agronegócio. O IBGE mostra 
perfeitamente que é a agricultura familiar que sustenta 
o Brasil, ao contrário do discurso, numa área mínima 
ocupada, com geração de emprego e renda. Isso se 
deve graças à definição legal da agricultura familiar, 
em 2006, pelo Governo Lula.

Quando assumimos a Presidência da Repúbli-
ca, o Brasil colocava 2 bilhões de reais no PRONAF, 
atualmente são quase 13 bilhões de reais. Por isso, é 
com a agricultura familiar, creditada pelo Presidente 
Lula, que temos essa produção e o povo brasileiro tem 
comida na mesa. É a agricultura familiar que dá sobe-
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rania e segurança alimentar para o nosso País, não é 
o grande latifúndio, como querem crer alguns.

O SR. VITAL DO RÊGO FILHO (Bloco/PMDB – 
PB. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs.  Deputados, venho à tribuna no dia hoje 
para fazer referência aos constrangimentos passados 
pelas Forças Armadas do Brasil — Marinha, Exército 
e Aeronáutica –, em face do contingenciamento dos 
orçamentos destinados ao setor, que tem recebido 
tratamento vexatório pelas autoridades da área eco-
nômica e que foram amplamente divulgados pela im-
prensa nacional.

Em discurso recente fiz um amplo elogio no sen-
tido de parabenizar o povo brasileiro pelo acordo mili-
tar de cerca de aproximadamente 31 bilhões de reais, 
firmado entre Brasil e a França, para aquisição de 36 
aviões de combate Rafale, da fabricante francesa Das-
sault, incluindo nessa negociação a compra também 
de submarinos e helicópteros.

Após a manifestação de apreço veio a decepção 
de saber, por parte do Comando do Exército, que a cor-
poração carece de recursos para o pagamento de água, 
luz, telefone e alimentação, e que as medidas restritivas, 
como a redução do horário de expediente nas segundas 
e sextas-feiras, são consequências do congelamento de 
580 milhões de reais feito pelo Governo.

A economia nos gastos com água, luz e telefo-
ne está prevista para todo o Exército até o dia 30 de 
outubro do corrente ano, na expectativa de que as 
gestões do Ministério da Defesa com a Secretária de 
Orçamento Financeiro gerem o descontingenciamento 
desses recursos, afirma nota do Exército.

Para o ano de 2010, o Ministério da Defesa desti-
nou apenas 361 milhões de reais para a modernização 
dos equipamentos do Exército, valor 3 vezes menor 
que o dispensado à Aeronáutica (1,3 bilhão) e 7 ve-
zes inferior ao da Marinha (2,7 bilhões). Por conta da 
escassez de recursos, desde o mês passado não há 
expediente nos 652 quartéis nas manhãs de segunda-
feira e nas tardes de sexta-feira. Além de economizar 
na alimentação da tropa, a medida visa a racionar as 
despesas com água e energia elétrica.

Antes, isso só ocorria em dezembro, com a dis-
pensa dos recrutas e o elevado número de militares 
em férias. Desta vez, foi em setembro, demonstrando 
assim uma total insatisfação com o sistemático conti-
genciamento de recursos destinados ao Exército bra-
sileiro, que necessita de um urgente reaparelhamento 
bélico, como também de uma estrutura orçamentária 
para suprir as necessidades básicas das Forças Ar-
madas, principalmente a do Exército

A dispensa do expediente nas manhãs de se-
gunda-feira e tardes de sexta, nada mais é do que 

uma forma de protesto do Comando Militar, em face 
do contingenciamento de 580 milhões no orçamento 
deste ano. Elogiado pelo Ministério da Defesa pela 
parcimônia com que gerencia o fluxo de caixa, desta 
vez o Exército decidiu gastar todo o dinheiro que tinha 
à disposição. A iniciativa é uma tentativa de barganhar 
mais recursos junto ao Governo, tática empregada com 
êxito pela Marinha e pela Aeronáutica.

O armamento pessoal dos soldados é considerado 
obsoleto. O Fuzil Automático Leve – FAL, de tecnologia 
nacional e calibre 7.62mm, está em uso desde 1967. 
Seguindo a tendência mundial, a IMBEL, indústria de 
Material Bélico do Brasil, vinculada ao Ministério da 
Defesa, já projetou um fuzil calibre 5,56 para substituir 
o FAL. O Exército pretende encomendar 150 mil uni-
dades da nova arma, mas não há data nem previsão 
orçamentária para a compra.

Senhores pares, as reclamações, contudo, fi-
cam restritas aos bastidores. Em público, os gene-
rais citam que o Programa de Reaparelhamento do 
Exército chega a 42 bilhões de reais. O cronograma 
de investimentos prevê uma injeção de 2,1 bilhões de 
reais anuais, de 2010 a 2030, e projeta a compra de 
blindados, a ampliação dos pelotões de fronteira da 
Amazônia, bem como a aquisição de radares e aero-
naves não tripulados.

O Comando do Exército aproveita todas as brechas 
para mandar recados ao Governo. Em pronunciamento fei-
to no Dia do Soldado o Comando Militar elogiou o espírito 
dos 183 mil homens que compõem o Exército brasileiro, 
deixando uma mensagem velada ao Planalto.

A proteção nacional é função primordial do Estado 
e se faz necessária, uma vez que temos uma imensa 
Amazônia a ser protegida, bem como a incalculável 
quantidade de petróleo descoberto em mar territorial 
brasileiro denominado pré-sal, sem contar na extensa 
fronteira oeste que temos que proteger e na ajuda ao 
combate ao narcotráfico.

Finalizando, senhores pares, urge destacar que as 
verbas destinadas devem ser suficientes para manter as 
condições adequadas de estrutura e preparo para manter 
nosso Exército no permanente estado de prontidão. 

Muito obrigado.
O SR. DR. TALMIR (PV – SP. Pronuncia o seguinte 

discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.  Deputados, quero 
registrar que o Presidente Prudente Esporte Clube reco-
meça suas atividades para voltar ao futebol profissional 
em 2010. Essa equipe já disputou, pela segunda divisão 
profissional, nos anos de 2006 e 2007, o campeonato 
paulista. Na pessoa de Thiago Costa, quero parabenizar 
todos os jogadores daquela época que se esforçaram para 
elevar o nome de Presidente Prudente no Estado de São 
Paulo e em todo o Brasil.
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Parabenizo o Sr. Roque Nanci Grosso, seu presi-
dente; Sr. Flávio Henrique Rodrigues, vice-presidente; o 
Sr. Hamilton Nabas Bezerra, diretor administrativo; o Sr. 
José Carlos Faria, diretor de futebol; e o Sr. Ronaldo Nancy 
Grosso, gerente de futebol, da respectiva diretoria.

Todos nós, prudentinos, do oeste paulista, pode-
mos agora comemorar porque acreditamos no mandato 
dessa diretoria. O incentivo ao futebol profissional deve 
ser levado em conta através de parcerias com o poder 
público, com o Executivo e o Legislativo – e somo es-
forços na Câmara dos  Deputados – e também com a 
iniciativa privada, por meio de empresários conscien-
tes da importância deste trabalho que visa disputar o 
campeonato paulista em 2010. A regularização junto à 
Federação Paulista de Futebol, o fato de estar sanan-
do dívidas e de não ter pendências junto a qualquer 
órgão faz com que a idoneidade, honestidade e muito 
trabalho resgatem a cidadania dessa cidade que sem-
pre almejou estar entre os melhores grupos esportivos 
do Estado de São Paulo.

Temos confiança em que atletas serão avaliados 
por profissionais, que, por sua vez, elevarão a qualidade 
de nossa participação em todas as competições. 

Temos infraestrutura e logística apropriadas em nossa 
cidade. Além do Estádio Prudentão, temos campos para 
treinamento como Rio 400 e Caetano Peretti. 

Acreditamos que esse nosso time prudentino nos 
trará muitas alegrias, e torcemos pelo seu sucesso!

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente. Sr. 
Presidente, Sras. e Srs.  Deputados, quero hoje parabeni-
zar a CNBB, através do Setor Vida e Família da Pastoral 
Familiar que instituiu o dia 8 de outubro de cada ano como 
o Dia do Nascituro, comemorado em todo o País.

A iniciativa transcorre-se do fato de que, pela proxi-
midade do dia 12 de outubro, dia em que comemoramos 
o Dia da Criança, pensou-se que o nascituro, que é uma 
criança a nascer, deveria ter um dia dedicado a ele para 
que houvesse comemoração por todo o País. 

Graças à estruturação da Pastoral Familiar por 
todo o País, sabemos que em todas as dioceses, pa-
róquias e comunidades a celebração da vida ocorre 
das mais diversas maneiras. 

Vamos aqui analisar rapidamente o que significa 
o termo nascituro. 

Nascituro é termo que está escrito no Código 
Civil e que significa criança dentro do útero antes de 
nascer. Desde a fecundação, até completar três me-
ses de gestação, é denominado embrião; do terceiro 
mês até o momento do nascimento é chamado de feto. 
Independente da denominação, se embrião ou feto, 
trata-se da mesma criança que virá ao mundo com 
o nascimento, por exemplo, com ou sem deficiência, 
do sexo masculino ou feminino, com olhos claros ou 

escuros, com tendência a ser alta ou baixa, com os 
cromossomos que terá por toda a sua vida; ou seja, é 
o mesmo ser humano, desde a fecundação, união do 
óvulo com o espermatozoide, no terço médio superior 
das trompas, até a sua morte natural. 

Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
no seu art. 4º, está escrito que a vida humana deve ser 
defendida pelo Direito Civil. Dessa maneira, a vida do 
ser humano dentro do ventre materno deve ser pre-
servada e protegida pelo Direito Civil. Na nossa Carta 
Magna, que data de 21 anos, a vida humana é inviolá-
vel desde a sua concepção. Está no seu art. 5º como 
cláusula pétrea. Todas as vezes em que uma criança 
é abortada, assassinada no seu santuário sagrado, 
no útero materno, a Constituição brasileira é rasgada, 
desrespeitada na proteção que assegura a esse cida-
dão brasileiro mais indefeso entre todos.

Quero com isso, Presidente, Sras. e Srs.  Deputados, 
dizer que nós, Parlamentares, devemos ser legisladores 
pela vida e fiscalizadores contra os mecanismos de mor-
te. Salve a vida! Sejamos verdadeiros representantes dos 
cidadãos brasileiros em todas as etapas de sua vida, in-
dependente de sua idade e de onde estejam.

Muito obrigado!
O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB – PE. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs.  Deputados, depois de 2 semanas consecutivas 
com saldo negativo, a balança comercial brasileira 
voltou a registrar superávit e fechou a primeira sema-
na de outubro com saldo positivo de US$415 milhões. 
De acordo com os dados divulgados pelo Ministério 
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, as 
exportações somaram US$1,427 bilhão (média diária 
de US$713,5 milhões) no período e as importações, 
US$1,012 bilhão (média diária de US$506 milhões).

Pelo critério da média diária, o valor exportado 
na primeira semana de outubro ainda é 15,2% inferior 
à média verificada no mesmo mês do ano passado 
(US$841,5 milhões) e 8,1% superior ao desempenho 
médio de setembro deste ano (US$660,2 milhões). A 
média diária importada nos primeiros dias de outubro 
ficou 35,2% inferior à média registrada em outubro de 
2008 (US$781 milhões) e 15,2% menor que a média 
de setembro (US$596,9 milhões).

A balança comercial brasileira, Sr. Presidente, 
acumula no período de janeiro até a primeira sema-
na de outubro de 2009 um superávit de US$21,690 
bilhões. Em valores, o saldo é 9,5% superior ao re-
gistrado em igual período de 2008, quando totalizou 
US$19,815 bilhões. 

Apesar do maior saldo comercial no período, os 
dados divulgados hoje pelo Ministério do Desenvol-
vimento, Indústria e Comércio Exterior mostram que 
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a corrente de comércio (soma das exportações e im-
portações) no ano atingiu US$204,730 bilhões, valor 
28,7% inferior ao registrado no mesmo período do 
ano passado (US$287,025 bilhões). O número reflete 
a queda no comércio mundial ocasionada pela crise 
financeira internacional.

No período, as exportações acumuladas somam 
US$113,210 bilhões, com média diária de US$599 mi-
lhões, o que representa uma queda de 25% em relação 
à média verificada no mesmo período do ano passado 
(US$799,1 milhões). As importações somam US$91,520 
bilhões, com média diária de US$484,2 milhões, queda 
de 30,4% em relação ao desempenho médio verificado 
em igual período de 2008 (US$695,9 milhões).

Era o que tinha a dizer.
O SR. NELSON BORNIER (Bloco/PMDB – RJ. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
 Deputados, causa espécie a maneira como se falta com a 
verdade neste País exibindo números maquiados que não 
condizem com a realidade, embora sejam oficiais.

Como se não bastasse o descompasso entre os 
números oficiais e a realidade no dia a dia de cada 
brasileiro, estamos diante de perspectivas sombrias, 
tendentes a elevar ainda mais nossa preocupação com 
o futuro do País.

De nada adianta dizer que não temos problemas, 
porque isso não é verdade. A classe trabalhadora está 
a cada dia mais prejudicada porque não pode pres-
cindir de certos adventos de extrema necessidade, 
além do fato de que os tantos outros componentes da 
chamada modernidade nem sempre estão ao alcance 
dos menos favorecidos. 

O que vemos com esses dados, Sr. Presidente, é 
um Brasil tomado pela extrema pobreza, que antes atingia 
somente as periferias e agora aflige as grandes cidades.

O Índice de Pobreza Humana – IPH das Nações 
Unidas, calculado com base na proporção de habitan-
tes que não completaram 40 anos de vida, de acesso 
à rede de água potável, percentual de crianças des-
nutridas e taxa de analfabetismo dos adultos, mostra 
que o Brasil é menos pobre do que o Peru que está 
em 19º, mas passa mais privações que a República 
de Maurício, que está em 17º no ranking. 

E as causas são sempre as mesmas: falta de 
saúde, emprego, habitação, ou seja, condições míni-
mas para uma vida digna. Até agora, nem mesmo o 
programa Fome Zero alcançou os seus objetivos, pois 
não basta distribuir alimentos à população faminta. 

Gostaria que, neste momento, todas as pesso-
as do Brasil pudessem se alimentar, receber o devido 
respeito e dignidade a que têm direito. Mas, se isto não 
é possível cabe-me, na condição de representante do 

povo, formular a todos votos de esperança e o com-
promisso de sempre lutar pelos seus direitos.

Não nos esqueçamos de que Governo que não cui-
da do seu povo hoje está fadado a lidar amanhã com a 
miséria, a violência e a marginalidade que tanto atormen-
tam os nossos dias. Sejam, pois, as minhas palavras de 
compromisso, porquanto no povo brasileiro repousa, sem 
dúvida alguma, a grande esperança deste País.

Era o que tinha a dizer. 
O SR. ANTONIO BULHÕES (Bloco/PMDB – SP. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs.  Deputados, o vazamento das provas do ENEM 
prejudicou mais de 4 milhões de estudantes, causando 
graves transtornos no processo de avaliação para o 
ingresso nas universidades do Brasil inteiro. É lamen-
tável que o consórcio Connasel, que ganhou sozinho 
o contrato de 117 milhões de reais para a realização 
do exame, tenha agido de maneira tão amadorística, 
permitindo que os delinquentes responsáveis pelo furto 
realizassem o ato criminoso com grande facilidade.

Por outro lado, é de se destacar a rapidez com que 
a Polícia Federal identificou os criminosos e a presteza do 
Ministério da Educação em contornar o problema, prepa-
rando novo teste em tempo recorde. Foi criada uma força-
tarefa com os Correios e a Polícia Federal para garantir 
a realização segura do exame, e temos a convicção de 
que, desta vez, o ENEM, que tem importância cada vez 
maior para os estudantes que concluem o ensino médio, 
será realizado sem novos sobressaltos.

De qualquer forma, nem todo o prejuízo causado 
pelo adiamento das provas do ENEM será evitado. A 
nova data para a realização do exame, marcada para 
os dias 5 e 6 de dezembro, além de provocar o adia-
mento de vestibulares em pelo menos 6 universidades 
federais e 6 estaduais, também vai postergar 2 gran-
des concursos públicos federais, para o IBGE e para 
a Receita Federal.

O atraso de 2 meses na realização da prova pode 
minar todo o esforço para que o exame seja usado no 
processo seletivo das universidades, procedimento que 
vem obtendo adesão cada vez maior das instituições 
de ensino superior. Para evitar o atraso no ano letivo 
das universidades que usarão as notas do ENEM para 
o ingresso dos alunos, o Ministério da Educação está 
se preparando para que as fases de correção, pontu-
ação e tabulação das provas sejam feitas em menos 
de um terço do tempo originalmente previsto. 

Desta vez, a supervisão e o planejamento logístico 
do ENEM ficará a cargo da Polícia Federal, e a distribuição 
das provas será feita pelos Correios, que está montando 
uma operação especial para levar os cadernos de provas 
aos 1.829 Municípios onde o exame será realizado. As 
novas provas serão aplicadas e corrigidas pelo CESPE e 
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CESGRANRIO, instituições que não participaram da lici-
tação para a realização da prova anterior, sob a alegação 
de que os prazos eram exíguos.

Tem toda razão o Ministro da Educação, Fernando 
Haddad, quando critica as limitações da lei de licitações 
que obriga o Poder Público a contratar a empresa que 
vence o processo licitatório, sem levar em conta sua ex-
periência na área. O ENEM não deve ser licitado. Para 
realizar concurso de tamanha importância é necessá-
rio contratar empresa de reconhecida excelência, e a 
licitação não é o melhor instrumento para tanto.

O Ministério busca soluções, inclusive tecnológi-
cas, para acelerar o processo de correção das provas 
em pelo menos 1 mês. A principal dificuldade é a ava-
liação das redações que tem de ser manual. O ban-
co de dados com as notas do teste objetivo pode ser 
entregue em até 30 dias, mas a redação demoraria o 
dobro, segundo o edital do ENEM.

A ação rápida e eficiente do Ministério da Educa-
ção permitiu que esse grave incidente seja superado 
sem comprometer a credibilidade do ENEM, que é, 11 
anos após sua criação, um dos mais bem-sucedidos 
mecanismos de avaliação escolar já adotados no País. 
Quando foi aplicado pela primeira vez, em 1998, o tes-
te avaliou apenas cerca de 157 mil alunos do ensino 
médio; desta vez bateu recorde de participantes, com 
um total de 4 milhões e 576 mil inscritos.

Até o ano passado, as notas do exame, que com-
preendia uma redação e somente 63 questões, valiam 
apenas como pontos nos vestibulares de cerca de 500 
universidades privadas, públicas e confessionais. A 
partir deste ano o ENEM, que terá 180 questões de 
múltipla escolha além da redação, servirá como pro-
cesso seletivo para cerca de 40 das 55 instituições fe-
derais de ensino superior que aderiram à proposta de 
unificação dos vestibulares apresentada pelo Ministério 
da Educação no início do ano. A iniciativa foi inspirada 
no sistema adotado nas universidades americanas, e 
consiste numa prova, com validade nacional, que per-
mite aos aprovados escolher o curso e a universidade 
conforme a pontuação obtida.

Sr. Presidente, nobres colegas, além de estimular 
uma saudável competição entre as escolas de 2º grau, 
o ENEM amplia muito as opções de escolha dos vesti-
bulandos, trazendo ganhos significativos para aqueles 
que a ele se submetem. A seriedade do exame, com-
provada em mais de uma década de existência, é a 
principal responsável pela crescente adesão de estu-
dantes e de instituições de ensino superior à prova. 

Estamos certos de que o lamentável incidente 
ocorrido este ano não vai comprometer um teste que 
representa uma bem-vinda evolução no sistema de 
ingresso nas universidades nacionais. 

Muito obrigado.
O SR. RÔMULO GOUVEIA (PSDB – PB. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs.  Deputados, ocupei recentemente esta tribuna para 
traçar um perfil de minha cidade, Campina Grande, 
principalmente no setor educacional.

Campina é hoje um polo de excelência em ciência 
e tecnologia e conta com uma ampla rede de serviços 
em educação em todos os níveis, desde o ensino mé-
dio e fundamental até o doutorado.

Para demonstrar o quanto a cidade é envolvida 
quando o assunto é educação, quero registrar a re-
cente conquista auferida pelo estudante Mikael Belo 
Themoteo, que foi reconhecido como Jovem Cientista 
pela Yale Science and Engineering Association, órgão 
ligado à Universidade de Yale, considerada a 11ª me-
lhor do mundo, e uma das de meio prestígio no meio 
acadêmico.

O estudante Mikael Themoteo recebeu a medalha 
de Melhor Uso em Ciência da Computação, Engenharia, 
Física e Química de 2009, por seu projeto de um protótipo 
de carro movido à energia solar e hidrogênio.

Apresentado durante a Feira Brasileira de Ciên-
cias e Engenharia – FEBRACE, realizada em março 
deste ano na Escola Politécnica da Universidade de 
São Paulo, o projeto enquadra-se em todas as dis-
cussões atuais sobre o uso de fontes alternativas de 
energias, limpas e baratas. 

Foi na FEBRACE que os pesquisadores norte-
americanos tiveram contato com o projeto, que inclu-
sive conquistou a medalha de ouro naquele evento, 
entre 27 projetos de engenharia, e medalha de bronze 
na categoria Destaque Inovação, onde concorreu com 
300 outros projetos.

Essa classificação, possibilitou a participação do 
estudante Mikael na 24ª Mostra Internacional de Ci-
ência e tecnologia – MOSTRATEC, que ocorrerá nos 
dias 26 a 31 deste mês, em Novo Hamburgo, no Rio 
Grande do Sul.

Quero me irmanar nas homenagens que já pres-
taram a Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, 
por meio de um Voto de Aplausos, e o Departamento 
de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de 
Campina Grande, parabenizando Mikael Pereira Belo 
Themoteo, aluno do 3º Ano do Ensino Médio do Colé-
gio Motiva Campina Grande, onde também estudam 
os meus filhos, que sob a competente direção do Prof. 
Carlos Barbosa traz mais esse reconhecimento para 
a nossa cidade.

Muito obrigado.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PR – PE. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
 Deputados, sinal da recuperação econômica do Brasil e 
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de que está saindo da crise é a reanimação das Bolsas 
de Valores em todo o País, à frente a BOVESPA.

E, com muita surpresa, não são apenas ações, 
mas debêntures que se oferecem no mercado. Muitas 
empresas do mercado imobiliário estão buscando, pa-
ralelamente a empréstimos mais baratos do sistema 
bancário, recursos diretos junto a investidores priva-
dos, com o lançamento de debêntures, como foi feito 
no Nordeste, a uma década atrás, dentro do sistema 
SUDENE/FINOR. Ocorre que, nesse campo, essas 
debêntures do mercado imobiliário têm como fonte de 
captação primária recursos do FGTS (Fundo de Ga-
rantia do Tempo de Serviço), gerenciados pela Caixa 
Econômica Federal.

Serão recursos destinados às empresas cons-
trutoras (imobiliárias), e as debêntures lançadas em 
Bolsa, para resgate dentro dos prazos convenciona-
dos com a fonte financiadora – FGTS/Caixa Econô-
mica Federal.

A autorização para uso de debêntures foi dada em 
dezembro de 2008, quando se iniciou a crise financei-
ra internacional de crédito. No Brasil, essa alternativa 
de financiamento veio para ficar, pois os recursos do 
FGTS destinados às empresas construtoras voltam para 
o próprio FGTS, através das obrigações sociais-fiscais 
das empresas, em folha.

A receptividade dessa modalidade de financia-
mento aumentou com a rapidez da liberação dos re-
cursos pela Caixa/FGTS, pois as empresas tomadoras 
apresentam um plano de investimento, com uma lista 
de projetos, sem necessidade de que o financiador 
examine cada projeto, isoladamente, como é a moda-
lidade tradicional de financiamento da Caixa.

Várias empresas nacionais já utilizam o lançamen-
to de debêntures, que revigorou o mercado imobiliário, 
inclusive no Nordeste do Brasil. Citaria, para ilustrar, a 
Odebrecht, a Moura Dubeux e, fora da região, a Tenda 
e a PDg Realty, conforme destaca o jornal Valor, em 
sua edição de 6 de outubro de 2009.

Com isso, espera-se um grande salto no setor 
da construção civil, com aumento da oferta de casas 
e apartamentos. Em Pernambuco, a “Cidade da Copa” 
(2014), poderá vir a ser financiada por essa modalida-
de até então nova no mercado financeiro tradicional e 
na relação empresas/bancos.

As taxas de juros para os emitentes de debên-
tures a serem financiadas pelo FGTS/Caixa ficam em 
torno de 7% a 8% a.a. e mais uma “taxa de risco” de 
acordo com tamanho, faturamento e portfólio de pro-
jetos da empresa tomadora.

Com essas taxas, acreditam os construtores e 
os próprios analistas do mercado, as imobiliárias se 
voltarão para os imóveis destinados às Classes B e C 

mais intensamente, que tiveram ganhos reais de receita 
nesses últimos 5 anos, sob o Governo do Presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva.

Recentemente, por esse sistema de financiamento 
via debêntures, a Odebrecht, segundo se anuncia, cap-
tou 600 milhões de reais, em setembro último, prevendo 
construir 50 mil casas até 2011 com esses recursos.

O mercado de investimento não se acostumou 
ainda à oferta primária de ações pelas próprias imobi-
liárias/construtoras. E, assim, as debêntures compra-
das por um fundo como o FGTS, controlado pela Cai-
xa Econômica Federal, apresentam, aparentemente, 
maior segurança e total liquidez no prazo de resgate, 
constituindo um papel seguro para o investidor. Esse 
é mais um passo seguro na direção da recuperação 
econômica do Brasil e aumenta o nosso otimismo em 
relação ao futuro e às perspectivas de crescimento 
nos próximos anos. 

Muito obrigado.
O SR. CARLOS BEZERRA (Bloco/PMDB – MT. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs.  Deputados, dizem que a corda sempre estoura 
do lado mais fraco. Infelizmente, esse ditado popular 
parece mais do que nunca verdadeiro agora, com a 
possibilidade de os correntistas dos bancos assumirem 
sozinhos a responsabilidade pelo combate a todo tipo 
de fraude em cheques.

Senhores, este é um assunto muito delicado: 
em virtude do crescimento do número de fraudes com 
cheques, o Banco Central – BC divulgou, no dia 14 de 
setembro, uma proposta de nova regulamentação para 
esse meio de pagamento, com a intenção de dar mais 
segurança para o comerciante e reduzir o volume de 
fraudes. Para aperfeiçoar a proposta, o BC colocou em 
audiência pública minutas de resolução e de circular 
destinadas a coibir tais práticas fraudulentas.

Entretanto, Srs.  Deputados, a pretexto de corrigir 
distorções, as autoridades querem pura e simplesmen-
te transferir a responsabilidade do combate à fraude 
dos bancos e do Poder Público para os correntistas 
portadores de cheques. Com a proposta, o lado fraco 
deverá suportar um ônus que não deveria ser seu, o 
que é um absurdo.

Sr. Presidente, evidentemente o problema das 
fraudes é extremamente preocupante: dos quase 100 
milhões de cheques que são compensados todos os 
meses, cerca de 2,5 milhões são devolvidos por falta 
de fundos, segundo dados da SERASA Experian. De 
acordo com o Banco Central, 7,3% dos cheques de-
positados entre agosto de 2008 e julho de 2009 não 
foram compensados devido a fraudes, roubo ou falta 
de fundos, contra 6,8% em 2008 e apenas 2,7% em 
1998.
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Lamentavelmente, é forçoso reconhecer que, em 
19 anos, nunca o número de calotes foi tão elevado. 
São números que acendem a luz amarela, fazendo com 
que, acertadamente, o BC tente reverter a situação, 
dificultando o eventual uso dos talões por fraudadores. 
Mas, como aqui já disse, o BC deve ter o cuidado de 
não colocar todo o mundo no mesmo saco, impondo 
às pessoas de bem o mesmo tratamento que deve ser 
conferido aos desonestos e indignos.

Para combater as fraudes, o BC quer que os 
bancos imponham critérios e condições para o uso 
dos cheques. Como parte das fraudes é cometida com 
cheques confeccionados há muito tempo, mas não uti-
lizados pelos correntistas, o BC propõe acertadamente 
fixar um prazo máximo de 12 meses de validade para 
o cheque em branco. Se for preenchido depois disso, 
ele não será pago. Outra mudança estaria nos che-
ques enviados pelos Correios e não sujeitos à regra do 
desbloqueio prévio à utilização. O BC quer obrigar os 
consumidores a fazer, pessoalmente ou por telefone, 
o desbloqueio das folhas, à semelhança do que fazem 
para liberar o uso de cartões de crédito e débito. E pre-
tende exigir a apresentação de boletim de ocorrência 
policial para a sustação de cheques em decorrência de 
furto, roubo ou extravio de folhas em branco.

O problema de toda essa história, Sr. Presidente, 
é que o BC quer atribuir aos correntistas toda a res-
ponsabilidade pelo mau uso dos cheques, ignorando 
que os maiores problemas vêm da abertura indiscrimi-
nada de contas e por critérios pouco confiáveis para 
elaboração do cadastro do correntista. 

Vamos evitar que a corda estoure do lado mais 
fraco.

Era o que tinha a dizer, e muito obrigado.
O SR. CARLOS SANTANA (PT – RJ. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
 Deputados, venho a esta tribuna pedir para colocar em 
pauta a PEC 308/04, que altera os arts. 21, 32 e 144, 
da Constituição Federal, criando a Polícia Penitenciária 
Federal e Estadual.

A sociedade brasileira tem sido vítima de uma 
inusitada ameaça: a que vem de dentro de estabele-
cimentos penais. Criminosos cumprindo penas e, em 
tese, sendo preparados pelo Estado para o retorno ao 
convívio social pleno, planejam e coordenam ações 
delituosas de comparsas em liberdade, destruindo 
patrimônios, valores e pessoas.

Diante do atual conjunto de fatores, que desfavo-
recem a estabilidade do organismo social, é chegada a 
oportunidade e o momento de profissionalizar a admi-
nistração penal, de estimular o profissionalismo de seus 
integrantes e de adequar a modernização tecnológica 
à atividade. A atividade de administração penal se es-

triba no Poder da Polícia administrativa Penal, sendo, 
então, uma atividade penal a que falta reconhecimento 
constitucional da sua instituição.

A PEC 308 é de fundamental importância para os 
servidores do sistema penitenciário e para a socieda-
de brasileira, que clama por mais segurança pública. A 
proposta é no sentido de que a Polícia Penal enfoque 
a defesa interna e externa dos presídios, bem como a 
captura de presidiários fugitivos.

Era o que eu tinha a dizer.
O SR. HUGO LEAL (PSC – RJ. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
 Deputados, senhores telespectadores da TV Câmara, 
entre 30 de setembro e 2 de outubro, Brasília sediou 
o Congresso da Cidadania Digital. E o que discutimos 
nesse evento? Pelo menos 2 assuntos fundamentais 
para a sociedade moderna e avançada que pretende-
mos ser, para uma economia forte e em desenvolvi-
mento como a nossa.

Um deles é o novo Registro de Identidade Civil – 
RIC. Um cartão com chip que substituirá o atual RG e 
conterá os dados básicos e biométricos do cidadão. O 
outro assunto discutido no Congresso, e umbilicalmen-
te relacionado ao RIC, foi o Sistema de Certificação 
Digital no Brasil, plataforma que permitirá às pessoas, 
empresas e governos identificarem-se e transacionar 
de forma segura na Internet.

Sobre esse assunto, Sras. e Srs. Parlamentares, 
eu gostaria de citar aqui o discurso feito por Renato 
Martini, Diretor-Presidente do Instituto Nacional de Tec-
nologia da Informação – ITI, na abertura do Congresso 
da Cidadania Digital. Martini lembra que aprovamos 
recentemente nesta Casa mudanças na Lei nº 9.454, 
de 1997, as quais permitirão ao Governo implementar 
a nova identidade digital com chip.

Essa nova identidade, o chamado RIC, é oportu-
nidade única, como lembra Martini, para a adoção de 
uma infraestrutura de certificação digital brasileira, que 
já é uma realidade para as empresas, mas não para 
as pessoas. Lembra ainda Martini que precisamos de 
infraestrutura de certificação que permita a identificação 
fidedigna na rede mundial de computadores, dentro do 
espírito da Constituição, que garante a livre manifes-
tação do pensamento, mas veda o anonimato.

Dito de outra forma, ainda nas palavras de Martini, 
sem a tecnologia da identificação digital, o cidadão não 
pode assumir direitos e obrigações numa rede aberta 
como a Internet. E, aqui, voltamos ao ponto principal 
desta argumentação: esse vácuo legal, com o advento 
das novas tecnologias, começa a ser preenchido com 
a adoção do Registro de Identidade Civil, na forma de 
cartão eletrônico com chip.
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Para que todo esse sistema vire realidade, falta 
apenas que o Executivo trabalhe agora na regulamen-
tação do assunto. Com a palavra, o senhor presidente 
da República. 

Para terminar, dada a importância do tema, peço 
que a apresentação do Sr. Renato Martini, Diretor do 
ITI, no Congresso da Cidadania Digital, seja inscrita 
nos Anais da Casa.

Obrigado.

MATÉRIA A QUE SE REFERE O ORA-
DOR:

Apresentação para o Congresso da Cidadania – 7º 
CertForum – Etapa Brasília/DF 

Renato Martini – Diretor-presidente do Instituto 
Nacional de Tecnologia da Informação (ITI)

Antes de mais nada gostaria de agradecer forte-
mente, na pessoa do Diretor Geral da Policia Federal, 
Dr. Luiz Fernando Corrêa, a possibilidade do Instituto 
Nacional de Tecnologia da Informação de estar coope-
rando na construção do RIC, do Registro de Identidade 
Civil, que será a identidade do brasileiro no século 21. 
Para nós trata-se de uma oportunidade histórica, um 
momento muito especial na construção de nosso Sis-
tema Nacional de Certificação Digital, a ICP – Brasil.

Nosso País precisa de uma nova identidade civil 
que atenda aos desafios da Sociedade da Informação. 
Gostaria de frisar a expressão identidade. O reconhe-
cimento de alguém como pessoa e como cidadão é 
um dos valores mais importantes numa comunidade 
histórica e na sociedade democrática. Fortalecer entre 
nós a identidade civil migra em passos largos para a 
vida civil-eletrônica, para o mundo das Redes Com-
putacionais, este novo cartão RIC deverá ser um novo 
equipamento entregue ao cidadão brasileiro. Um cartão 
eletrônico, com chip, com seu número RIC, que ligue 
seus dados básicos aos seus dados biométricos e que 
tenha um certificado digital.

Meu caro Dr. Luiz Fernando, nos últimos anos 
temos trabalhado na construção de um Sistema de 
Certificação Digital, uma plataforma que possa dar às 
empresas e ao cidadão, uma ferramenta robusta que 
faça a sua identidade inequívoca na Internet. Sem uma 
plataforma deste tipo é impensável a desmaterializa-
ção da vida. Ou seja o uso do documento eletrônico 
no lugar do documento em papel. Sem a tecnologia da 
certificação digital não posso assumir direitos e obri-
gações numa rede aberta como a Internet.

O Brasil tem hoje um conjunto expressivo de apli-
cações que usam intensamente o certificado digital 
ICP-Brasil: setores como governo eletrônico, aplicações 
como o peticionamento eletrônico no Poder Judiciá-

rio, os serviços extra-judiciais (cartórios e notários), o 
chamado PEP (“prontuário eletrônico do paciente”), o 
sistema Sped, Sistema Público de Escrituração Digital, 
e a Nota Fiscal Eletrônica na área do fisco brasileiro, 
entre outras. Apenas para detalhar a aplicação Nota 
Fiscal Eletrônica, ou seja a emissão de uma nota fis-
cal em formato de um documento eletrônico assinada 
digitalmente, o Brasil já emitiu cerca de 413 milhões 
de Nfes, movimentando mais de 6 trilhões de reais, 
em números atualizados hoje. Tudo ocorre no mundo 
da Internet, usamos a rede mundial de computadores 
para emitir as Nfes, o que se mostra um recurso mais 
e mais estratégico no desenvolvimento da nação.

Mas tão estratégico quanto usar a Rede Mundial, 
é efetivamente ter uma plataforma robusta de identi-
ficação na Internet, para que o cidadão brasileiro se 
identifique de forma inequívoca onde couber. Por isso 
nosso ordenamento jurídico, com sabedoria, veda ex-
pressamente o anonimato. A Lei Maior no seu Capítulo 
I, onde começam a ser tratados os direitos e garantias 
fundamentais, determina (art. 5º, IV): “é livre a mani-
festação do pensamento, sendo vedado o anonimato”. 
Segue-se da defesa da livre manifestação das ideias, 
a vedação expressa do anonimato.

Para que o país tenha uma identificação inequívo-
ca na Internet precisamos de ferramentas adequadas 
e uma plataforma para realizar tal desiderato. Mas é, 
sobretudo, o Estado de Direito que garante que não 
tenhamos uma plataforma tecnológica liberticida. A 
tecnologia, seja qual for, não pode tirar ou colocar di-
reitos, só a Lei o faz. Um desafio ao País, e que urge 
recordar, é a criação de uma Lei de proteção ao dados 
pessoais, que consagre o sigilo da informação e a pri-
vacidade do cidadão dentro da moderna infraestrutura 
da informação, e não a falsa cobertura do anonimato. 
Proteger à cidadania digital de uma facilidade e profu-
são de ferramentas tecnológicas que podem vincular 
sua identidade aos gostos e preferências pessoais, 
aos hábitos, às escolhas, etc.

Para a ICP-Brasil, a infraestrutura de certifica-
ção brasileira, o RIC é uma janela de oportunidade 
fundamental, e com a escala que tomará poderemos 
popularizar o certificado digital no mundo da pessoa 
natural, já que entre as empresas brasileiras já é uma 
realidade cotidiana. Por isso pode-se afirmar catego-
ricamente que o RIC é bom para o Brasil, pois será 
uma forma mais robusta e segura de identificação do 
cidadão brasileiro, em perfeita sintonia com o estado 
da arte das tecnologias de identificação.

Feitos os ajustes necessários, aprovados pelo 
Congresso Nacional, à Lei original de 1997, cabe agora 
ao Executivo Federal trabalhar numa importante regu-
lamentação do Registro de Identidade Civil. Garantido-
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lhe uma estrutura transparente e dinâmica, para que 
enfrentemos logo o desafio de sua implementação num 
país gigantesco de quase 200 milhões de pessoas.

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO (Bloco/PSB – ES. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs.  Deputados, há tempos venho manifestando-me 
em favor da categoria dos Oficiais de Justiça e contra 
o descaso que os rodeiam, motivo pelo qual mais uma 
vez venho a esta tribuna para representá-los. 

É vergonhoso saber que nossos Oficiais de Justi-
ça, aqueles que dão vida a uma determinada sentença, 
executando-as e entregando-as ao seu destinatário cor-
reto, tenham de entrar em estado de greve para serem 
notados e dessa forma reivindicar seus direitos.

É o que está acontecendo com a categoria dos 
Oficiais de Justiça do meu Estado e de outros Estados, 
que no dia 21 deste mês de outubro farão greve de 1 
dia em todo o Brasil, e os motivos são basicamente 
os que já tínhamos citado em plenário. Refiro-me ao 
esforço injusto que fazem os Oficiais diariamente para 
desenvolver seus trabalhos.

Não dá para admitir que existam lacunas dentro 
do próprio Poder Judiciário. A categoria não está sendo 
vista nem tratada como verdadeiramente deveria ser 
dentro de sua própria casa. O Oficial de Justiça nada 
mais é do que aquele que vai representar o poder do 
Estado no meio da sociedade, muitas vezes arriscando 
a própria vida ao cumprir suas diligências. O que não 
se sabe é que muitas vezes o número de mandados 
por dia chega aos 100. Agora imaginem, senhores, 
se a cada processo o Oficial tiver de cumprir 8 man-
dados; ao final do dia, o número de diligências feitas 
terá sido altíssimo.

A partir daí, podemos perceber o tamanho dos 
obstáculos que essa classe enfrenta diariamente no 
exercício de suas funções. A categoria está cansada de 
esperar por melhoras, e a única solução que encontra-
ram foi a de entrar em estado de greve, fato esse que 
pode fazer parar temporariamente o funcionamento do 
Tribunal de Justiça do Espírito Santo. 

Talvez – quem sabe? – assim suas reivindicações 
e seus direitos serão revistos, porque o que realmente 
impressiona não é a grande quantidade de processos 
ou diligências a serem cumpridas. O que de fato está 
acontecendo é que essa categoria utiliza seus próprios 
carros para realizar as diligências em nome do Estado, 
e em troca recebem um auxílio mentiroso no valor de 
R$38,00 por dia útil, que mal dá para custear os ser-
viços de manutenção de seus veículos, que acarretam 
o comprometimento de 2/3 de seus salários, confor-
me afirmou o presidente da Associação de Oficiais de 
Justiça do Espírito Santo, Sr. Argentino Dias dos Reis, 

numa entrevista dada no último domingo ao jornal A 
Tribuna, de grande circulação do Estado.

Senhores, o que está acontecendo com essa ca-
tegoria é algo incrível, é vergonhoso. Trata-se da única 
classe que utiliza seus próprios carros em serviço do 
Estado. Trata-se de um ato ilegal que tem de ser mo-
dificado o mais rapidamente possível, pois o serviço 
externo corresponde a 90% do trabalho de um Oficial 
de Justiça, e não há cabimento em um servidor público 
não ser assistido pelo seu órgão competente. Querem 
que esses profissionais executem seus trabalhos com 
agilidade mas não lhes disponibilizam as condições 
necessárias para que isso aconteça.

O Estado não está desenvolvendo bem seu pa-
pel. Era ele quem deveria arcar com o transporte dos 
Oficiais, disponibilizando-lhes também motoristas para 
auxilia-los, dando-lhes condições dignas para exerce-
rem suas atividades, sem que haja interferência nos 
seus meios próprios de subsistência. 

Mas esse não é o único ponto em que o Estado 
deveria agir. Os Oficiais de Justiça estão sobrecarrega-
dos. Muitas vezes trabalham 3 dias seguidos e fazem 
plantões também em feriados e finais de semana sem 
ganharem ao menos horas extras. No Tribunal de Jus-
tiça estão lotados ao todo 750 Oficiais, que cumprem 
uma carga horária seguida, de 6h às 20h, quando de-
veriam trabalhar no horário de 12h às 18h. 

Estão passando por cima da nossa lei suprema, a 
nossa Constituição Federal. Estão violando os direitos 
e as garantias individuais dessas pessoas, como pro-
fissionais e como seres humanos. Senhores, o trabalho 
exercido por essa categoria é considerado de risco, 
pois nunca se sabe o que os esperam no decorrer do 
dia. É um trabalho estressante e arriscado, exercido 
em condições insalubres, como os próprios Oficiais 
alegam. Esses fatos justificam o pedido de aumento 
do adicional de risco de morte para 40% do valor do 
salário. Nada mais justo do que eles serem assistidos 
de forma digna. Mas parece que o Estado não avalia 
esse quesito; apenas cobra-lhes que cumpram suas 
obrigações, e esquece-se de cumprir seu dever de ze-
lar pelos seus servidores, deixando-os no escanteio, 
sem o mínimo de assistência.

Apesar de construírem e formarem grande par-
te do Poder Judiciário e serem considerados também 
como trabalhadores de segurança pública, trata-se de 
uma categoria esquecida, abandonada pelo topo da 
hierarquia – mas não abandonada por nós, que com 
certeza lutaremos em prol dessa classe, em defesa de 
seus direitos. Eles nada mais querem do que exigir o 
devido respeito às suas atividades.

Não podemos de forma alguma permitir que profis-
sionais tão importantes e essenciais para o funcionamen-
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to do Poder Judiciário do nosso País sejam tratados de 
forma tão desigual. Queremos e exigimos respeito. É por 
isso que venho, com veemência, representá-los, deixan-
do meu mandato à disposição da categoria dos Oficiais 
de Justiça ou de qualquer outra categoria de servidores 
públicos que esteja sendo vítima de injustiças.

E é na busca do acerto dessas injustiças que 
venho constantemente pedir o apoio de todos os Par-
lamentares desta Casa para a aprovação da PEC nº 
300/08, que tem por finalidade a correção do piso sa-
larial dos policiais e bombeiros militares, que todos os 
dias saem às ruas em defesa da sociedade.

Sr. Presidente, Sras. e Sras.  Deputados, nobres 
colegas de Parlamento, sirvo-me desta tribuna no dia 
hoje também para render minhas homenagens ao nos-
so Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, 
e toda a sua equipe. 

O último 5 de outubro foi um dia histórico para o 
Brasil. Nosso País comprometeu-se a comprar US$10 
bilhões em bônus do Fundo Monetário Internacional — 
FMI. Isso significa que pela primeira vez o Brasil assu-
me a posição de credor do Fundo, o que reflete nosso 
excelente momento econômico e fortalece a presença 
brasileira no cenário econômico mundial.

A compra desses bônus, de forma prática, signi-
fica que o Brasil, ao invés de pedir dinheiro empresta-
do, está emprestando dinheiro ao FMI – e, portanto, à 
comunidade internacional.

O mais importante é que essa iniciativa do Brasil 
tem por objetivo ajudar o FMI a favorecer outros países 
que estão com dificuldade econômica por conta da crise 
financeira mundial. Ou seja, o Brasil é um dos países 
que já se recupera da crise, e recupera-se tão bem ao 
ponto de conseguir ajudar outros países. Podemos até 
afirmar que os prejuízos aqui não foram tão gravosos 
como em outros países, devido às medidas contrací-
clicas que foram adotadas pelo Governo Federal, para 
que o Brasil não sofresse com ela.

O Ministro da Economia Guido Mantega, em 
entrevista, ressaltou que esse empréstimo ao Fundo 
não representa diminuição de recursos disponíveis 
no País. Quer dizer, o Brasil fortalece sua presença 
no cenário político e econômico mundial sem afetar a 
economia interna.

Mas a participação do Brasil no Fundo Monetário 
Internacional não para por aí, não. Em conjunto com 
os outros países do BRIC – Rússia, Índia e China –, 
vai negociar a possibilidade de colocar seus títulos 
nos Novos Acordos para a Obtenção de Emprésti-
mos – NAP, programa que permitirá ao FMI dispor de 
US$500 bilhões para conceder empréstimos rápidos 
a países em dificuldades.

É claro que essa negociação envolve uma série 
de discussões, inclusive sobre qual será a garantia de 
que o poder de decisão do Brasil junto ao Fundo será 
proporcional à sua colaboração. 

Mas o fato é que o Brasil hoje vive um momento 
histórico. É a coroação de um trabalho árduo que vem 
sendo realizado há anos, há mais de 1 década, não 
só pelo Poder Executivo em nível nacional, mas por 
todos os membros da Nação brasileira. Cada um de 
nós brasileiros temos nossa parcela de colaboração 
nesta conquista. Todos nós, com nosso trabalho, nosso 
esforço e nosso empenho.

É por motivos como esses que o Brasil só tem a 
crescer e ser definitivamente valorizado nas negocia-
ções do mercado internacional.

E mais uma vez reforço a oportunidade da PEC 
da dignidade salarial para bombeiros e policiais mili-
tares, a PEC nº 300/2008, atualmente tramitando na 
Comissão Especial. Conto com o apoio dos nobres 
 Deputados desta Casa para a aprovação dessa emen-
da à Constituição da República.

Por fim, Sr. Presidente, Sras. e Srs.  Deputados, meus 
prezados colegas de Parlamento, com grande pesar, ve-
nho trazer ao conhecimento dos senhores e toda a Nação 
brasileira de um fato que muito me entristece.

Na semana passada, 10 quilômetros da costa 
do meu amado Estado, o Espírito Santo, foram con-
taminados pelo vazamento de petróleo bruto durante 
as operações de uma subsidiária da PETROBRAS, a 
TRANSPETRO, no Município de São Mateus, norte 
do Espírito Santo. Os moradores da região afetada, 
conhecida como Barra Nova, são na grande maioria 
pescadores, e estão desesperados com o vazamento 
do óleo. Não podem mais pescar nem catar caranguejo. 
Não têm como conseguir o próprio sustento.

E o pior é que os moradores de Barra Nova de-
nunciaram que os vazamentos de óleo na região são 
constantes, ocorrendo pelo menos 3 vezes por ano. 
Mas, com a falta de fiscalização, eles não têm como 
provar a culpa da empresa.

No entanto, desta vez foi diferente. O vazamento 
foi fotografado, e a empresa já reconheceu a respon-
sabilidade sobre fato. De todo modo, o dano ao meio 
ambiente continua lá. O óleo continua na região e por 
sorte não se espalha mais.

Mas ainda há outro ponto que gostaria de desta-
car nessa situação. O Terminal Norte Capixaba, onde 
ocorreu esse vazamento, em Barra Nova, sempre foi 
motivo de desentendimentos entre a comunidade, os 
ambientalistas e a empresa PETROBRAS. 

O local era caracterizado como de restinga e 
manguezal, ou seja, Área de Preservação Permanente 
– APP. Quando da construção do terminal, a Associa-
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ção Capixaba de Proteção ao Meio Ambiente chegou 
a denunciar irregularidades no processo de licencia-
mento do empreendimento ao Ministério Público Fe-
deral – MPF, mas nada foi feito.

Faço toda esta exposição, senhoras e senhores, 
para cobrar das autoridades do meu Estado mais rigor na 
fiscalização e no trato do meio ambiente. Sabemos que 
o petróleo é muito importante para a economia de nosso 
País e do mundo, mas de nada adianta termos petróleo se 
sua extração acabar por destruir o meio ambiente.

Nesse caso que acabei de relatar, temos alguns 
exemplos de descaso. Primeiro, o fato de o terminal ter sido 
instalado em um local que deveria ser considerado uma 
APP é simplesmente inaceitável; depois, há vazamentos 
constantes de óleo; por fim, falta fiscalização para que se 
possa responsabilizar a empresa pelos vazamentos.

Por esse e por muitos outros exemplos que po-
deria citar aqui, tenho a convicção de que o Estado 
do Espírito Santo precisa redobrar os investimentos 
na segurança ambiental, evitando que situações como 
essas voltem a figurar no cenário capixaba.

E aproveito para, ao encerrar, voltar a pedir o 
apoio de todos os que fazem parte desta Casa para o 
andamento e a aprovação da PEC nº 300/08. 

Muito obrigado.
O SR. MARCELO SERAFIM (Bloco/PSB – AM. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs.  Deputados, no próximo dia 15 de outubro de 
2009, na cidade de Manaus, haverá uma grande mo-
bilização, com o lema Por uma Questão de Igualdade, 
em defesa da PEC nº 300, de 2008. 

Trata-se, Sr. Presidente, de uma emenda à Constitui-
ção de autoria do  Deputado Federal Arnaldo Faria de Sá, 
que prevê que a remuneração de militares dos Estados 
não seja inferior à dos militares do Distrito Federal.

O site www.pec300.com, Sr. Presidente, traz em 
sua página principal a tabela vencimentos da PM do 
Distrito Federal referente ao ano de 2008. Vamos a ela: 
Coronel, R$15.355,85; Tenente-Coronel, R$14.638,73; 
Major, R$12.798,35; Capitão, R$10.679,82; Primeiro-
Tenente, R$9.283,56; Segundo-Tenente, R$8.714,97; 
Aspirante, R$7.499,80; Subtenente, R$7.608,33; 
Primeiro-Sargento, R$6.784,23; Segundo-Sargento, 
R$5.776,36; Terceiro-Sargento, R$5.257,85; Cabo, 
R$4.402,17; Soldado 1ª Classe, R$4.129,73; Soldado 
2ª Classe, R$3.031,38.

Esses são os salários que os PMs brasileiros me-
recem ganhar, Sr. Presidente. Se esses são os salários 
sonhados pelos policiais militares, conclamo os nobres 
pares para tornarem esse sonho uma realidade.

Sr. Presidente, quanto à mobilização em Ma-
naus, está sendo organizada uma passeata que está 
prevista para começar às 15h. Ela deve sair da Aveni-

da 7 de setembro e ir até a Praça do Congresso. Ali, 
Sr. Presidente, na Praça do Congresso, vai acontecer 
uma audiência pública com a presença de todos os 
policiais militares.

Eu e o companheiro socialista  Deputado Federal Ca-
pitão Assumção, Sr. Presidente, estaremos na mobilização. 
O Capitão Assumção tem conhecimento de causa. Lá no 
Espírito Santo ele já foi praça, Sr. Presidente.

Essa luta, Sr. Presidente, eu estou assumindo 
também. Já oficializei minha adesão à PEC nº 300/08. 
E não é só isso, Sr. Presidente. Estamos pensando 
também em algo que, ao nosso ver, é muito mais jus-
to. Portanto, esta semana, Sr. Presidente, começo a 
coleta de assinaturas para uma PEC que acrescenta 
critérios básicos para promoção nas carreiras de po-
licial militar dos Estados.

Nossa maior motivação, Sr. Presidente, vem por 
conta da má remuneração do profissional da PM, que 
tem gerado, entre outras coisas, a insegurança em nos-
sas cidades. Bem sabemos, caros colegas  Deputados, 
que a existência de policiais insatisfeitos é infelizmente 
um forte sinal de população desprotegida.

Quanto à PEC nº 300/08, Sr. Presidente, a ma-
téria encontra-se no aguardo do parecer para seguir 
ao Plenário.

Feito este registro, convoco todos os militares, 
suas esposas e seus filhos para a passeata do próxi-
mo dia 15 de outubro.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. FELIPE BORNIER (PHS – RJ. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
 Deputados, quero manifestar minha alegria pelo au-
mento do índice de emprego no Brasil, conforme re-
centemente divulgado.

De acordo com os dados do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados – CAGED relativos a 
agosto, só naquele mês foram gerados 150 mil postos 
de trabalho no País. 

Trata-se de uma excelente notícia, que vem so-
mar-se a muitas outras indicações do acerto das me-
didas de combate à crise internacional adotadas pelo 
Governo brasileiro.

Aliás, convém lembrar, quando o mundo inteiro 
parecia tomado de pânico, devido à quebradeira de ins-
tituições financeiras, o Presidente Lula declarou que, 
ao chegar aqui, o tsunami estrangeiro seria reduzido 
a uma marolinha. 

Embora tenha sido muito criticada na ocasião, e 
até taxada de bravata irresponsável, agora sua decla-
ração prova-se verdadeira.

Deve ser uma daquelas situações de previsão 
autorrealizável, na qual tanta vontade e tanto esforço 
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são direcionados para a concretização de um obje-
tivo qualquer que isso de fato acaba ocorrendo. Em 
nosso caso, ao invés de se deixar abater pelo pessi-
mismo então reinante no noticiário, o Presidente Lula 
procurou demonstrar grande disposição de vencer as 
dificuldades que se apresentavam. Mobilizou toda a 
energia da máquina pública e até conclamou a popu-
lação para continuar acreditando nos bons ventos da 
economia nacional. 

Esse ânimo foi traduzido em iniciativas bastante 
concretas, a exemplo da redução de impostos para 
a compra de carros novos, de eletrodomésticos e de 
materiais de construção. Também foi alimentado pelo 
aumento dos gastos governamentais em setores de 
enorme relevância social, como educação, saúde e 
construção civil. 

Assim, abriram-se diversas oportunidades de 
trabalho para professores, médicos, enfermeiros, en-
genheiros, operários, além de, por efeito cascata, para 
vários outros profissionais brasileiros. Nesse sentido, 
a construção civil, estimulada pela menor taxação de 
alguns insumos, bem como pelo PAC e pelo Programa 
Minha Casa, Minha Vida, vem desempenhando um 
papel especialmente importante, por demandar gran-
de quantidade de mão de obra e movimentar extensa 
cadeia produtiva.

Tudo isso ajuda a explicar o porquê de o mercado 
estar melhorando as expectativas de crescimento do PIB. 
Com base na expansão de 1,9% apurada no segundo tri-
mestre deste ano, muitos analistas econômicos já apostam 
em um número próximo dos 4% para 2010.

São expectativas alentadoras e bastante realistas. 
Indicam grande probabilidade de, até o fim deste ano, 
o nível de atividade estar compatível com o observa-
do antes da crise, e o montante acumulado de criação 
de postos de trabalho chegar a 1 milhão. Além disso, 
existe quase a certeza de que em 2010 esse montante 
atingirá um número recorde.

Portanto, reitero meu sentimento de alegria pelo 
sucesso do Governo Lula no controle da crise finan-
ceira, em especial no que diz respeito ao aumento das 
oportunidades de emprego para os brasileiros.

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
O SR. JOVAIR ARANTES (PTB – GO. Pronuncia 

o seguinte discurso.) – Sr. Município de Itumbiara, cida-
de de grande relevância histórica, política e econômi-
ca para o Estado de Goiás, que no dia 12 de outubro 
comemorou seus 100 anos de fundação.

A população de Itumbiara tem muito a comemo-
rar, pois a cidade está bem administrada e seus mu-
nícipes contam com excelente infraestrutura urbana, 
resultado do trabalho de um administrador arrojado e 
competente, José Gomes da Rocha, que adotou as 

medidas necessárias para garantir, com eficiência, 
melhorias nas áreas de educação, saúde, segurança, 
moradia, lazer, dentre outras, que fazem de Itumbiara 
um lugar ideal para morar, investir e trabalhar.

Em parceria com o Prefeito José Gomes da Ro-
cha, de perfil empreendedor e dinâmico, temos traba-
lhado para o desenvolvimento do Município. Entre as 
realizações de que mais nos orgulhamos estão a Pavi-
mentação e Revitalização da Avenida Beira Rio, Ações 
de Infraestrutura Urbana, Implantação de Centro de 
Inclusão Digital, viabilização de veículos para a Educa-
ção e para a Polícia, dentre outras benfeitorias.

Nosso ilustre Prefeito, José Gomes da Rocha, 
com muito primor e organização, elaborou o calendá-
rio das festividades alusivas ao aniversário do Muni-
cípio. Os eventos tiveram início dia 1º de outubro e se 
estenderão até 1º de novembro. Cada dia, durante o 
mês de outubro, ocorrerá a inauguração de uma obra 
relevante para o Município. Na programação cons-
tam atividades cívicas, culturais, artísticas, esportivas, 
programas de capacitação, ações de cidadania com 
emissão de documentos oficiais gratuitos, orientação 
jurídica e várias inaugurações de obras. Dentre essas, 
gostaria de fazer menção a 2 obras que receberam o 
nome de meus amados e saudosos pais, oriundos do 
Município de Buriti Alegre, cidade vizinha ao Município 
de Itumbiara. No dia 14 de outubro, a inauguração da 
Escola Municipal Rosa Arantes e, dia 31 de outubro, 
entrega do conjunto habitacional Juca Arantes. 

Agradeço ao ilustre Prefeito e aos Vereadores pela 
generosa homenagem deferida em memória de meus 
pais, que sempre pautaram suas condutas na exatidão 
e no amor ao próximo. Essa homenagem também é es-
tendida a toda a população de Buriti Alegre, pois, estarão 
sendo representados por 2 filhos daquela terra.

Outro fato relevante para se destacar, quanto às 
inaugurações, é a implementação de salas de aulas 
climatizadas com ar condicionado em toda rede muni-
cipal de ensino e a distribuição de material escolar de 
primeira qualidade, como tênis, uniformes, mochilas, 
entre outros – feitos que demonstram a preocupação 
do Prefeito José Gomes com o bem-estar dos estu-
dantes e com o futuro de nossas crianças.

Parabéns ao Município de Itumbiara pelo seu 
100º aniversário de emancipação!

Coloco-me, como sempre estive, com muito amor, 
à disposição da população de Itumbiara, como faço com 
todos os Municípios, para servir em tudo que puder ser 
útil, pois meu gabinete é a embaixada do povo goiano 
e também a embaixada de Itumbiara, Goiás.

Congratulo-me com o Prefeito, José Gomes da 
Rocha, pela brilhante administração empreendida em 
prol do desenvolvimento de Itumbiara, com a Câmara 
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Municipal e com todos aqueles que, como eu, parti-
cipam da vida ativa daquela cidade e nela creditam 
seus esforços.

Muito obrigado.
A SRA. GORETE PEREIRA (PR – CE. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.  Deputados, 
o Dia do Fisioterapeuta e do Terapeuta Ocupacional, co-
memorado em 13 de outubro, é a oportunidade para reco-
nhecermos o trabalho desses que são capazes de habilitar 
ou reabilitar funções físicas e mentais. 

Falamos aqui mais do que das funções muscu-
lares ou psicológicas básicas; falamos do restabeleci-
mento do sono e da respiração, da volta ao trabalho, 
da reinserção social – enfim, do resgate da cidadania, 
a partir da recuperação neurobiológica. 

Ambas as profissões requerem um entendimento 
global do ser humano, e são auxiliadas não apenas por 
áreas de conhecimento biomédicas, como a anatomia, 
a fisiologia, a biofísica, a bioquímica, a cinesiologia, 
a farmacologia e as neurociências, mas também por 
domínios das ciências sociais, como a antropologia, 
a ética, a filosofia e a sociologia. Entendimento das 
técnicas de bioimagem – como a radiografia, a ultras-
sonografia, a ressonância magnética, a tomografia, a 
densitometria óssea etc. – e outras ciências ajudam 
tanto os terapeutas ocupacionais quanto os fisiotera-
peutas em sua tarefa de prover e monitorar atividades 
promotoras da cura, segundo as necessidades de cada 
paciente em particular. 

Na Antiguidade já se sabia que música, dança e 
passeios pelos jardins proporcionavam aos sofredores de 
males físicos ou mentais bem-estar e recuperação mais 
rápida. Os poderes públicos de Roma e da Grécia clás-
sica eram aconselhados a manter ocupadas as pessoas 
muito agitadas mentalmente, ou aquelas que fisicamente 
tendiam à passividade, como os feridos e idosos. 

Na Idade Média, porém, o fatalismo religioso 
passou a tratar os distúrbios físicos e mentais como 
vontade divina ou diabólica. Naquele período, ciên-
cias como a fisioterapia e a terapia ocupacional não 
tiveram nenhum desenvolvimento importante, já que a 
resignação ou o exorcismo eram os conselhos que se 
davam aos necessitados. Mesmo na Renascença, no 
fim da Idade Média, Leonardo da Vinci correu o risco 
de ser acusado de bruxaria, em decorrência de seus 
estudos de anatomia. 

Nos Séculos XVIII e XIX, embora as ciências mé-
dicas e paramédicas tenham voltado a progredir, sua 
visão sobre o ser humano ainda era muito mecanicista. 
Apenas no Século XX a fisioterapia, após muitos estu-
dos do movimento humano do ponto de vista de sua 
estrutura e de sua mecânica, tornou-se uma ciência 
madura, apta a incorporar todas as descobertas de 

outras ciências paralelas, inclusive as da terapia ocu-
pacional, que passaram a valer-se do conhecimento 
sistematizado pela fisioterapia. Afinal, o modelo bio-
mecânico da terapia ocupacional tem muitos pontos de 
contato com a fisioterapia, em sua oferta de atividades 
adaptadas às capacidades do doente, visando aumen-
tar a amplitude e a facilidade do movimento. 

Embora desde 1854 fossem oferecidas no Bra-
sil oficinas de trabalhos manuais para os internos de 
algumas instituições, não era claro se o trabalho era 
em benefício da instituição ou do paciente. Além dis-
so, só na década de 1930 a terapia ocupacional sis-
tematizou o tipo de ocupação adequado aos diversos 
tipos de pacientes e graus da patologia. A brasileira 
Nise da Silveira, a partir da década de 1940, foi um 
grande marco para a terapia ocupacional, descobrindo 
em meio a doentes mentais artistas grandiosos, como 
Arthur Bispo do Rosário. A terapia ocupacional deixa-
va de ser mera distração para os doentes, ou forma 
de economizar recursos hospitalares, e passava a se 
firmar como instrumento de cura. 

Na década seguinte, a de 1950, surgem os pri-
meiros cursos de fisioterapia no Brasil, reconhecidos 
como superiores a partir dos anos 1960. Atualmente 
estão catalogados 499 cursos em todo o País.

Tanto os fisioterapeutas quanto os terapeutas ocu-
pacionais têm uma grande utilidade do ponto de vista 
da prevenção não só das degenerações provenientes 
da idade mas também daquelas causadas em crianças 
pelo mau uso das mochilas e carteiras escolares, por 
exemplo. Assim, mesmo pessoas saudáveis podem 
ser alvo de intervenções preventivas, nas escolas, no 
ambiente de trabalho ou de lazer e na residência. Es-
colioses e outros problemas, inclusive a depressão e a 
violência juvenil, poderiam ser amenizados com o uso 
mais consciente das habilidades neurobiológicas, por 
meio da fisioterapia e da terapia ocupacional.

A sociedade percebe isso, e cada vez mais so-
licita do Estado ações de integração da fisioterapia e 
das terapias ocupacionais ao trabalho de assistentes 
sociais, enfermeiros, educadores físicos, fonoaudiólo-
gos, psicólogos, pedagogos e médicos

Senhoras e senhores, a terapia ocupacional pode 
ser um esporte, um curso ou qualquer atividade que 
afaste os jovens das drogas e da violência e os velhos 
dos remédios e da inatividade. A fisioterapia também 
pode ser um poderoso instrumento para tornar mais 
alegres e produtivas todas as fases da vida. 

Sr. Presidente, esse é o reconhecimento que aqui 
expresso ao congratular-me com meus colegas fisio-
terapeutas e terapeutas ocupacionais, nós que temos 
travado uma luta árdua nesta Casa para garantir nossa 
autonomia profissional, não porque somos contrários à 
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regulamentação da medicina, mas porque entendemos 
que o PL nº 7.703/2006 interfere na competência de 
outras profissões regulamentadas da área de saúde. 

E, para finalizar, quero dizer também que agen-
damos para 13 de novembro nossa sessão solene em 
homenagem a esses profissionais. 

Muito obrigada.
O SR. IRAN BARBOSA (PT – SE. Pronuncia 

o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
 Deputados, como educador, ocupo a tribuna hoje para 
homenagear antecipadamente todos os professores 
brasileiros, já que na quinta-feira, 15 de outubro, o Dia 
do Professor, por conta da IX Conferência Estadual 
dos Trabalhadores em Educação, estarei em Araca-
ju, Sergipe, representando oficialmente a Comissão 
de Educação e Cultura desta Casa nesse importante 
evento, que acontecerá de 14 a 17 de outubro, ou seja, 
da quarta-feira ao sábado desta semana. 

A Conferência é organizada pelo Sindicato dos 
Trabalhadores em Educação Básica da Rede Oficial do 
Estado de Sergipe – SINTESE, entidade que já dirigi e 
que aproveito para cumprimentar pela incessante luta 
em defesa dos educadores sergipanos.

Quero aqui reafirmar meu compromisso com a 
luta pela valorização dos professores brasileiros e pela 
qualidade social da educação pública. Esses são com-
promissos que se efetivam não apenas nesta semana 
de homenagem a essa importante categoria, mas co-
tidianamente, exigindo que cada um de nós reafirme 
o compromisso de busca permanente da valorização 
dos trabalhadores em educação e da qualidade social 
que se requer para a educação pública.

Assim, quero reiterar os compromissos firmados 
inclusive no Plano Nacional de Educação – PNE, que 
traz como princípios essenciais para a valorização dos 
profissionais de educação a busca incessante, na car-
reira, por melhores condições de salários e de trabalho, 
sem esquecer a formação inicial e permanente, a fim 
de qualificar melhor as escolas públicas, como exige 
a nossa população.

Não tenho dúvidas de que a melhor homenagem 
que pode ser prestada aos professores deste País é 
assistirmos, nos mais variados Estados e Municípios, 
ao respeito, ao cumprimento e à efetiva implantação 
do piso salarial nacional do magistério público. 

Aprovado nesta Casa depois de décadas de luta 
dos trabalhadores em educação e sancionado em junho 
do ano passado pelo Presidente Lula, o piso salarial 
infelizmente ainda não é cumprido por muitos Estados 
e municípios, inclusive municípios sergipanos, como é 
o caso de Capela, Porto da Folha, Aracaju e Riachão 
dos Dantas, onde os professores se encontram mobi-
lizados, em luta pela garantia desse direito. 

Valorizar os professores e pagar o piso – essa, 
sim, é forma de valorizar os trabalhadores em educa-
ção, pela via salarial.

É fundamental também que nós nos debruce-
mos sobre as tristes realidades que boa parcela das 
escolas públicas vive em termos de estrutura física, 
na maioria das vezes precária. É preciso avançar para 
superar essa realidade.

É necessário também que nos debrucemos sobre 
a implantação de projetos político-pedagógicos para as 
escolas, e que eles sejam efetivamente democráticos 
e participativos, dando voz e vez aos sujeitos e aos 
atores que constroem a escola pública no cotidiano 
dos Estados e dos municípios.

Precisamos implementar um modelo de gestão, 
de ensino e de escola pautado em princípios demo-
cráticos, em que a participação seja a regra, em que 
a escolha dos dirigentes seja estimulada como meca-
nismo de legitimação daqueles que dirigem as escolas, 
em que o coletivo, que constrói o cotidiano das esco-
las, seja considerado como sujeito efetivo da supera-
ção de um dos maiores desafios do País: a busca da 
qualidade do ensino.

Mais recursos, gestão democrática, piso salarial pro-
fissional nacional, condições de trabalho, salário, carreira 
e formação são fundamentais para se colocar a educação 
pública no patamar exigido pela sociedade.

Aproveito a ocasião para pedir que seja garantia 
ampla divulgação à programação da IX Conferência Es-
tadual dos Trabalhadores em Educação. Esse é um dos 
importantes momentos ocorridos em meu Estado, onde 
os trabalhadores da educação fazem o debate sobre as 
questões educacionais. Nessa Conferência, os educado-
res vão discutir o tema Magistério Público: Novos Rumos, 
Novas Perspectivas, Nova Carreira. Como é comum, o 
Sindicato busca temas da conjuntura nacional e mundial, 
e traz o debate para o cotidiano do professor. 

Uma boa Conferência a todos os educadores 
sergipanos! 

Era o que tinha para o momento.
Muito obrigado.

PROGRAMAÇÃO A QUE SE REFERE 
O ORADOR:

14 de Outubro de 2009

9h – Solenidade de Abertura
12h – Almoço
14h – A Crise Internacional do Capitalismo e os desafios 
para os trabalhadores na América Latina e no Brasil
Palestrante: 
• Professor Emir Sader – é professor aposentado da 
Universidade de São Paulo e dirige o Laboratório de 
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Políticas Públicas (LPP) da Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro.
18h – Lançamento do livro do Professor Emir Sader, A 
nova toupeira – os caminhos da esquerda na América 
Latina, editora Boitempo

15 de Outubro de 2009

8h – A exclusão social do sistema educacional no Bra-
sil e em Sergipe.
Palestrantes:
• Ana Lúcia Menezes, professora militante,  Deputada 
Estadual do PT;
• Alexandrina Luz Conceição, professora militante, 
UFS
• Sônia Meire Azevedo de Jesus, professora militan-
te, UFS
• Paulo Roberto Corbucci, Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada – IPEA
12h – Almoço
14h – A Análise e os impactos da implantação do Plano 
Nacional de Formação de Professores da Rede Pública 
proposto pelo Ministério da Educação 
Palestrantes:
• Professora Catarina de Almeida Santos, assessora 
do Ministério da Educação
• Professora Solange de Lacks, UFS
18h – Encerramento dos debates
21h – Festa de Confraternização do Dia do Professor 
com Banda Los Guaranis e Zeq’Oliver (aberta a todos 
os professores filiados)

16 de Outubro de 2009

8h – Os rumos e as perspectivas das diretrizes para 
a organização da carreira do Magistério Público da 
Educação Básica
Palestrantes: 
•  Deputado Federal Iran Barbosa, PT-SE, professor 
militante, membro da Comissão de Educação da Câ-
mara dos  Deputados
• Milton Canuto de Almeida, vice-presidente da CNTE 
– Confederação Nacional dos Trabalhadores em Edu-
cação
12h – Almoço
14h – Processos docentes de produção do conheci-
mento na aprendizagem de resolução de conflitos em 
sala de aula
Palestrante: 
• Ana Maria Falcão de Aragão, UNICAMP
18h – Encerramento dos debates.

17 de Outubro de 2009

8h – O Papel dos Profissionais do Magistério frente as 
atuais políticas públicas de educação
Palestrante: 

• Maria Dilneia Espíndola Fernandes, UFMS
• Luiz de Souza Júnior, UFPB
12h – Encerramento da IX Conferência Estadual de 
Educação.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Passa-se ao

V – GRANDE EXPEDIENTE
Concedo a palavra ao nobre  Deputado e Líder 

Sandro Mabel.
O SR. MAURO BENEVIDES – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 

Neto) – Tem V.Exa. a palavra.
O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB – CE. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
no momento em que o  Deputado Sandro Mabel bus-
ca assomar à tribuna, desejo transmitir ao Plenário a 
informação de que faleceu há poucos instantes, em 
Fortaleza, o líder empresarial Petrônio Andrade, sogro 
do ex-Senador e hoje  Deputado Luiz Pontes.

Petrônio foi uma das grandes expressões do 
comércio lojista do Ceará. Sua morte é uma grande 
perda para as classes empresarias, sobretudo por sua 
tradição de várias décadas de atuação na liderança 
do comércio daquele Estado.

Quero ainda fazer outro registro, este mais aus-
picioso.

Sr. Presidente, Sras. e Srs.  Deputados, neste dia 
15 o Município cearense de Caucaia estará comple-
tando 250 anos de existência formal, ensejando que 
inúmeras festividades ali sejam registradas, sob a ar-
ticulação da própria Prefeitura, hoje confiada ao Dr. 
Washington Gois, ex-Vereador e agora projetado para 
exercer a Chefia da Edilidade.

Inicialmente denominada de Nossa Senhora dos 
Prazeres, a comuna passou, anos depois, a ser cha-
mada de Soure, até consagrar-se com a atual designa-
ção, tornando-se o maior conglomerado demográfico 
no interior de nossa Unidade Federada.

Suas praias tornaram-se referenciais para turis-
tas, especialmente as de Iparana, Icaraí e Cumbuco, 
frequentadas pelos originários de outras plagas que 
demandam aquele aprazível recanto.

Nas campanhas majoritárias que disputei, como 
aspirante a uma vaga senatorial, em 1974 e 1986, o 
apoio recebido foi dos mais confortadores, ascendendo 
a percentuais que ampliaram as muitas responsabili-
dades na qualidade de homem público.

A Colônia de Férias do Serviço Social do Co-
mércio, inaugurada na década de 50, passou a ser 
obrigatoriamente citada como ponto de convergência 
para a classe comerciária, trazendo ao Ceará o líder 
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empresarial Basílio Machado Neto, a convite de Cló-
vis Arrais Maia, então dirigente do respectivo Conse-
lho Regional.

No parque desportivo do Garrote, sob a super-
visão espontânea do ex- Deputado Ernani Viana, são 
levadas a efeito apreciadas competições, muitas delas 
inseridas no calendário anual de promoções, com as 
quais se favorece imensa legião de espectadores.

Por tratar-se de um dos mais tradicionais núcleos 
populacionais do Nordeste, resolvi registrar o magno 
acontecimento desta tribuna, com o objetivo de realçar 
o esforço de quantos construíram aquela progressista 
metrópole, detentora de gloriosas tradições, sempre 
recordadas pelos seus habitantes em sucessivos even-
tos, a que aderem coestaduanos de outras regiões.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Concedo a palavra ao Sr.  Deputado Sandro 
Mabel.

O SR. SANDRO MABEL (PR – GO. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.  Deputados, 
quero cumprimentar a todos do meu partido, a todos 
do meu Estado, a todos que assistem à sessão, a to-
dos do Brasil de maneira geral.

Inicialmente, quero agradecer a cessão deste 
espaço no Grande Expediente ao  Deputado José 
Santana de Vasconcellos, ilustre Parlamentar que, 
com o seu brilho, engrandece a bancada do Partido 
da República aqui na Câmara dos  Deputados. Quero 
realmente agradecer ao nosso Líder em Minas Gerais 
a oportunidade.

Pretendo usar estes minutos para novamente 
reforçar aos brasileiros de todos os Estados e condi-
ções socioeconômicas a inadiável necessidade de se 
aprovar o projeto de reforma tributária, do qual sou 
Relator. A proposição já foi aprovada pela Comissão 
Especial encarregada de analisá-la e aguarda agora 
apenas sua colocação na Ordem de Dia deste Plená-
rio, conforme acordo e compromisso dos Líderes de 
todos os partidos no final do ano passado e, depois, 
quando da retomada dos trabalhos no segundo se-
mestre deste ano.

Já comentei por diversas vezes – e continuo 
insistindo neste ponto – os malefícios causados por 
aqueles que, desconhecendo o teor do projeto de re-
forma tributária, estão prestando enorme desserviço 
não apenas aos Estados e à União, mas, sobretudo, 
à imensa maioria dos brasileiros, que são os que ga-
nham entre 1 e 5 salários mínimos e os que vivem à 
margem da segurança trabalhista e previdenciária. 
Esses, Governador Albano Franco, são os que mais 
sofrem pela falta de uma reforma tributária. Porque a 
reforma tributária não é feita só para os grandes, mas 
principalmente para os assalariados.

Para uma breve intervenção, passo a palavra ao 
 Deputado Albano Franco.

O Sr. Albano Franco –  Deputado Sandro Mabel, 
por dever de justiça peço a V.Exa. este aparte para 
registrar – esta Casa tem conhecimento, e o País re-
conhece – o trabalho sério e dedicado de V.Exa., que, 
com paciência e habilidade, tem ouvido a todos os 
segmentos da sociedade interessados na reforma tri-
butária. Na área empresarial, entre todos os agentes 
econômicos, como nas áreas sociais, V.Exa. tem tido 
realmente um trabalho reconhecido hoje pelo País. É 
lamentável não estarmos chegando a um consenso, 
a uma solução para a votação, porque um dos males 
que afligem o nosso País é a carga tributária elevada. 
Não é possível o Brasil continuar,  Deputado Sandro 
Mabel, sendo um dos poucos países do mundo onde 
se paga tributo por investimento e por exportação. Que-
ro reconhecer e agradecer, em nome dos que fazem 
esta Casa e da sociedade brasileira, o trabalho sério, 
competente e dedicado de V.Exa., nesta questão, como 
Relator, o que honra e dignifica esta Casa.

O SR. SANDRO MABEL – Muito obrigado, 
 Deputado Albano Franco.

O Sr. Mauro Benevides – V.Exa. me permite, 
 Deputado Sandro Mabel, uma brevíssima intervenção?

O SR. SANDRO MABEL – Pois não.
O Sr. Mauro Benevides – Da mesma forma, em-

bora sem o brilho do nobre Senador e  Deputado Albano 
Franco, desejo levar a V.Exa. a manifestação do nosso 
apoio ao discurso que V.Exa. profere e terminará certa-
mente por transmitir a todos nós um apelo veemente, 
até patético e candente, para que esta Casa vote ainda 
na presente Sessão Legislativa a reforma tributária. Se 
é certo que a reforma política e a tributária integravam-
se naquela linha de absoluta prioridade, a política já 
foi votada, embora sem atender amplamente ao que 
se aspirava, agora a reforma tributária, como V.Exa. 
preconiza, esperamos que esta Casa, instada a fazê-
la, procure exatamente colaborar dentro do parecer 
de V.Exa. e, se for o caso, daquelas emendas normais 
de uma discussão que se trava neste plenário. V.Exa. 
tem os méritos de haver realizado esse trabalho com 
aprofundamento e extrema dedicação à causa pública. 
Cumprimento V.Exa.

O SR. SANDRO MABEL – Muito obrigado, 
 Deputado Mauro Benevides. Inclusive, seu filho, Mau-
ro Benevides também, nosso Secretário o Ceará, tem 
colaborado muito.

Pois bem, os arautos dos maus agouros parecem 
ter intensificado seu vozerio. Pergunto: que interesses 
mal confessados pode ter quem não deseja a simplifi-
cação do sistema tributário, a desoneração dos inves-
timentos e das exportações? Por que alguém pode 
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ser contra a redução de encargos sobre a folha de 
salários, a substituição de alguns tributos federais pelo 
Imposto sobre o Valor Agregado – IVA federal e o fim 
da cumulatividade? E que razões insondáveis guiam 
o pensamento de quem não é favorável à simplifica-
ção e harmonização do Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços – ICMS por meio da adoção 
de uma legislação federal única? E por que cargas 
d’água ser contrário à melhoria dos mecanismos de 
utilização de créditos tributários e de garantias aos 
contribuintes? E o mais grave de tudo: como alguém 
pode ser contra a retirada de 20% da carga tributária 
dos pobres assalariados?

Hoje, esses têm sobre os seus rendimentos a 
carga de 52%, segundo publicação recente do IPEA. 
Isso quer dizer,  Deputado Celso Maldaner, que tanto 
ajudou na reforma tributária, que metade do que os 
assalariados brasileiros ganham é para pagar impos-
tos. A pessoa que ganha R$1.000,00 paga R$500,00 
reais de impostos, embutidos nos preços dos produtos 
que ela consome. Com a redução proposta, uma pes-
soa que receba R$1.000,00 irá colocar mais R$200,00 
no bolso, e com esse dinheiro poderá consumir muito 
mais, movimentando toda a economia.

E os pobres dos aposentados, que, na sua maio-
ria, ganham apenas 1 salário mínimo? Como podemos 
deixar sobre eles essa carga tributária de 52%, meu 
jovem  Deputado? Ele está ali lutando para poder ga-
nhar mais 2% ou 3% de aumento no seu salário, para 
chegar junto ao salário mínimo, e ainda assim está 
perdendo 20%. Os nossos aposentados sofrem com 
52% de carga tributária.

Não há país que sobreviva a isso! Não há popula-
ção que sobreviva a isso! Nosso País é injusto: tributa 
os pobres e não tributa os que podem pagar. Isso é um 
crime que nós, que temos mandato, estamos come-
tendo contra toda essa gente, privando-a de ter uma 
vida mais digna, Presidente ACM Neto! Precisamos 
dar à população uma vida mais digna, fazer a reforma 
tributária em prol das pessoas mais pobres.

Aqueles milhões de baianos precisam ter uma 
reforma tributária e ver os seus salários com menos 
peso de tributo. Sua Bahia vai crescer muito mais, 
muito mais. Com isso, teremos, sem dúvida nenhu-
ma, uma Bahia mais justa, um Brasil mais justo, onde 
as pessoas irão alimentar melhor os seus filhos e os 
aposentados poderão comprar os seus remédios e ter 
uma vida mais digna.

E quanto aos jovens? Estudo recente do IBGE, 
 Deputado Nazareno Fonteles, mostrou que pratica-
mente metade deles vivem em condições socioeco-
nômicas de muita dificuldade, apesar dos incontes-
táveis avanços que temos tido nesse setor, fruto de 

políticas públicas direcionadas especialmente a esse 
segmento social.

Esse levantamento detectou que quase metade, 
44,7%, das crianças e dos jovens até 17 anos, o equi-
valente a 11 milhões de pessoas neste País, estava 
em situação de pobreza ou extrema pobreza no ano 
passado. Pelos critérios da pesquisa, um pobre tem 
um rendimento domiciliar per capita de até meio sa-
lário mínimo por mês, ao passo que o extremo pobre 
tem uma renda de até um quarto do mínimo. O salário 
mínimo em 2008 era de R$415,00.

Pensem na injustiça de um salário mínimo de 
R$415,00 com uma tributação de R$220,00! Pensem 
nas dificuldades que têm um pai de família ou um apo-
sentado para sustentar a sua família com R$415,00 
com uma carga tributária de metade disso. Isso é um 
crime que deixamos acontecer. E a reforma tributária 
conserta isso. Ela abre condições para que possamos 
tributar mais a renda e menos o consumo, principalmen-
te o consumo dos mais pobres. Precisamos parar de 
tributar alimentos, roupas, calçados, remédios, essas 
coisas todas. Isso nós temos de mudar, se quisermos 
ser um país melhor.

A situação nas regiões menos desenvolvidas do Brasil 
é mais grave. No Nordeste, 66,7% das pessoas com até 17 
anos vivem na pobreza ou na extrema pobreza, ao passo 
que no Sudeste esse contingente é de 31,5%.

Os jovens brasileiros padecem ainda de graves 
deficiências educacionais, de doenças já erradicadas 
em outros países, de más condições de saneamen-
to domiciliar básico, de crônico atendimento médico-
hospitalar e de falta de preparo profissional para o 
mercado de trabalho.

Essas mazelas que atingem a juventude do Brasil 
são ocasionadas, em grande parte, pela má distribuição 
de renda intrarregional e inter-regional. E os especia-
listas concordam em que essa distribuição desigual da 
riqueza que produzimos está secularmente apoiada 
numa cobrança de tributos que privilegia sempre os 
Estados mais ricos da Federação. 

A reforma tributária pretende romper com esse cír-
culo de pobreza, fazendo com que a captação de recur-
sos estatais ocorra de forma mais justa e equilibrada. Com 
isso, pretende-se eliminar de vez os bolsões de pobreza 
que ainda persistem no País, gerando mais empregos aos 
jovens das classes menos favorecidas.

Será que os detratores da reforma se esquecem 
de que a norma tributária vigente provém do longínquo 
ano de 1967? Sr. Presidente, V.Exa. não tinha nem 
nascido nessa época. Foi a última reforma tributária e 
só foi feita porque estávamos no regime militar. O Go-
vernador que não concordava,  Deputado Aracely de 
Paula, era colocado para fora. Foi por isso que pas-
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sou essa reforma tributária no País. O Ministro Delfim 
Netto já disse que o País cresceu e teve um milagre 
econômico em 1970 porque houve a reforma tributá-
ria de 1967. Mas são passados exatos 42 anos. Será 
que nesse período todo o mundo e o Brasil ficaram 
imobilizados? 

Além de anacrônico, esse sistema vem sendo 
enredado ao longo desses anos por uma avalanche 
de normas, tornando-o oneroso, complexo, regressivo 
e extremamente injusto.

Com a crise imobiliária norte-americana ainda 
rondando o mundo e com nossos atuais índices de 
crescimento ainda em faixas muito tímidas, o momento 
mais adequado de se aprovar a reforma tributária, ao 
contrário do que se apregoa, é agora. Todos os princi-
pais formadores de opinião do País fazem coro a esse 
entendimento. O ex-Ministro da Fazenda Delfim Netto 
afirma que “não existe reforma tributária ideal, mas a 
reforma tributária conveniente”. E a reforma conve-
niente é essa que aguarda aprovação pela Câmara. E 
vou ainda mais longe, essa é a reforma possível, pois 
a minha própria sugestão de reforma ainda era muito 
mais abrangente do que a que está sendo submetida 
ao plenário da Câmara. Mas, para que o País ganhas-
se, transigi em muitos pontos, pois sei do conteúdo 
político que permeia, inevitavelmente, toda aprovação 
de projeto, por mais técnico que ele seja.

O Presidente da Confederação Nacional da In-
dústria,  Deputado Armando Monteiro, é outro que pede 
urgência na tramitação do projeto de reforma tributária 
e salienta o seguinte: “A crise não é argumento para 
adiar a reforma. Vamos melhorar nossas expectativas 
e promover mudanças estruturais capazes de reduzir 
os impactos da recessão mundial”.

O economista da Organização para a Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico, OCDE, órgão ligado 
à ONU, Jens Lundsgaard, também defende a reforma 
tributária no Brasil. E disse o seguinte: “A reforma tri-
butária irá permitir crescimento sem problemas sociais. 
O País sairá fortalecido da crise e todas as demais 
nações querem um Brasil forte”.

Esse sentimento de urgência atormenta também 
77% dos ex-Constituintes. Vinte anos depois de pro-
mulgada a Constituição, eles apontam a reforma tri-
butária como a principal mudança a ser feita na Carta 
aprovada em 1988. Pesquisa realizada pela Secretaria 
de Comunicação Social da Câmara revela que essa 
é a maior preocupação dos entrevistados. O tema 
mereceu mais atenção do que a reforma política e a 
proposta que altera a edição e a tramitação das me-
didas provisórias.

A crise mundial está revelando a importância de 
países como o Brasil, Rússia, Índia e China (BRIC), 

para a retomada do crescimento mundial. Nosso papel 
poderá ser ainda mais acentuado caso diminuamos o 
Custo Brasil, que é altamente oneroso. Atualmente, a 
carga tributária brasileira é o dobro da China e da Índia. 
Como podemos competir com esses países? É natu-
ral que, com um entrave tão grande, empreendedores 
internacionais e mesmo nacionais prefiram o Extremo 
Oriente e não o Brasil como investimentos principais.

Sr. Presidente, V.Exa. fica muito bem nesse lugar. 
Tenho certeza de que com sua habilidade e juventude 
irá ocupar a Presidência da Câmara, de forma defini-
tiva, em breve.

Quero dizer, Sr. Presidente, que a soja, no Brasil, é 
exportada em grãos. Ela não se transforma em óleo, devi-
do ao alto custo dos salários, dos encargos e dos impos-
tos. As indústrias nacionais fecham e partem para montar 
suas indústrias na China, para onde levam a soja de navio, 
gerando empregos para os chineses; ou para o Paraguai, 
aonde vão para espremer a soja. Isso não é justo, isso não 
é certo. Precisamos gerar empregos neste País.

Em linhas gerais, a reforma tributária visa aca-
bar com o cipoal de leis que infernizam e penalizam 
o setor produtivo nacional. Nosso sistema tributário é, 
sem dúvida, o mais complexo, o mais oneroso, o mais 
injusto e o mais desestimulante do mundo. Ele é tão 
enovelado que empresas já contam com profissionais 
especializados em percorrer os tortuosos meandros 
que só aos iniciados é dado conhecer. 

Para reverter esse quadro sombrio, o meu subs-
titutivo, que não é meu, mas da Comissão Especial 
de Reforma Tributária, prevê os seguintes impactos 
positivos, entre outros: simplificação do sistema tan-
to no âmbito dos tributos federais quanto do ICMS, 
eliminando tributos, reduzindo e desburocratizando 
a legislação tributária; fim da guerra fiscal entre Esta-
dos, porém criando-se o Fundo Nacional de Desen-
volvimento Regional; implementação de medidas de 
desoneração tributária, principalmente nas incidências 
mais prejudiciais ao desenvolvimento; aperfeiçoamen-
to da política de desenvolvimento regional, para que o 
País tenha um desenvolvimento uniforme e cresçam 
as regiões que tanto necessitam; criação do Imposto 
sobre Valor Adicionado Federal (IVA-F), que substitui-
rá a Contribuição para o Financiamento da Segurida-
de Social (COFINS), a Contribuição para o Programa 
de Integração Social (PIS) e o Salário Educação, que 
incidem sobre a folha de pagamentos; criação do Có-
digo de Defesa do Contribuinte, que dará ao pequeno 
contribuinte, que somos todos, o direito, por exemplo, 
de não ter que esperar a restituição do Imposto de 
Renda, como vem acontecendo agora. 

Na verdade, não existe data para a restituição do 
Imposto de Renda, pois o Governo faz a devolução – 
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e não é este Governo, qualquer Governo – do que é 
devido ao contribuinte quando bem entender; uniformi-
zação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços – ICMS das 27 legislações em apenas uma; 
equalização da receita do ICMS, que ficará com o Es-
tado onde a mercadoria for consumida. Hoje, o Esta-
do produtor é que fica com a maior parte da receita. 
Com essa medida, o Governo espera acabar com a 
guerra fiscal e, sobretudo, fazer com que os Estados 
mais pobres e consumidores possam ganhar mais; 
vedação de novos incentivos fiscais, impedindo os 
Estados de concederem incentivos fiscais para atrair 
empresas para o seu território como guerra fiscal e 
sim incentivos fiscais por meio do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento Regional; desoneração dos produtos 
que integram a cesta básica, que não pagarão mais 
ICMS; desoneração dos produtos de cesta básica na 
questão do PIS, do COFINS ou do IVA Federal, bai-
xar os impostos para as roupas, para a energia elé-
trica dos mais pobres, para tudo o que o assalariado 
pequeno consome. 

É por tudo isso,  Deputado Virgílio Guimarães, um 
craque que nos ensinou a fazer a reforma tributária, 
que queremos fazer com que o mais pobre, aquele 
que ganha de 1 a 5 salários mínimos, possa ter mais 
dinheiro para ir ao mercado e consumir um pouco mais, 
e, assim, gerar mais empregos e mais arrecadação – 
o Brasil todo gira e cresce.

Sr. Presidente, Sras. e Srs.  Deputados, demais se-
nhoras e senhores, à vista desses argumentos é que lanço 
aqui um apelo e um desafio. O apelo é no sentido de que 
se coloque na pauta de votações da Câmara o projeto de 
reforma tributária; e o desafio, decorrente deste procedi-
mento, é que me cobrem qualquer prejuízo que a apro-
vação da proposta venha a causar futuramente ao País. 
Estou tão convencido do acerto do projeto que nem me 
preocupo com o eventual desgaste político e pessoal que 
tal atitude possa nos trazer.

Avante! Ajudem-me a pressionar o Colégio de 
Líderes e vamos juntos aprovar a reforma tributária, 
medida essencial para alçar o Brasil à condição de 
potência mundial, tanto economicamente forte quanto 
socialmente justa! (Muito bem!)

Ouço o aparte do  Deputado Virgílio Guimarães.
O Sr. Virgílio Guimarães –  Deputado Sandro 

Mabel, V.Exa. é um dos maiores conhecedores e lu-
tadores pela reforma tributária no País. Não poderia 
deixar de fazer um rápido aparte ao seu pronuncia-
mento, até porque o que eu pretendia fazer V.Exa. 
acabou de anunciar. Eu pretendia sugerir que nos jun-
tássemos para fazer um apelo à Presidência da Casa 
no sentido de pautar a votação da reforma tributária. 
O País reclama da qualidade, do excesso de tributos 

e da forma indireta de cobrança que acaba recaindo 
sobre os mais pobres. A única medida possível para 
corrigir tal situação é a votação da reforma tributária 
e a criação de um novo ICMS, o que viabilizaria, sim, 
uma tributação indireta mais justa para com os pobres 
e para com as regiões que precisam se desenvolver. 
Por isso,  Deputado Sandro Mabel, junto-me a V.Exa. 
– e espero que outros  Deputados também o façam – 
nesse apelo que não é nosso, mas do País para que 
votemos a reforma tributária. Parabéns pelo pronun-
ciamento, pelo seu trabalho e por esse esforço para 
votarmos ainda na nossa Legislatura a tão esperada 
reforma tributária!

O SR. SANDRO MABEL – Obrigado,  Deputado 
Virgílio Guimarães.

Ouço o  Deputado Celso Maldaner.
O Sr. Celso Maldaner – Nobre  Deputado, na con-

dição de Vice-Líder, também gostaria de apelar para a 
sensibilidade do Presidente Michel Temer e de todos 
os Líderes para que coloquem em pauta esse assunto 
tão importante que estamos discutindo há mais de 1 
ano: a reforma tributária. Parabéns,  Deputado Sandro 
Mabel, pelas considerações!

O SR. SANDRO MABEL – Obrigado,  Deputado 
Celso Maldaner.

Senhoras e senhores, é por isto que insisto: não há 
mais como adiar a apreciação pelo Plenário da Câmara 
dos  Deputados da proposta de reforma tributária

 Deputado Virgílio,  Deputado Maldaner, a Na-
ção exige do Parlamento esse gesto de sensibilidade 
para com ela. Inclusive o PMDB tem essa disposição. 
O Líder Henrique Eduardo Alves tem se manifestado 
sobre este ponto. Então é preciso colocar logo a ma-
téria em votação.

Nós estamos com a faca e o queijo na mão. Bas-
ta apenas um gesto de boa vontade para cortarmos a 
deliciosa iguaria que, servida em porções generosas, 
possibilitará não apenas novos patamares de cresci-
mento para o País, mas também uma efetiva imple-
mentação, tantas décadas postergada, de poderoso 
mecanismo de justiça social e distribuição de renda que 
privilegie todas as Unidades da Federação e, portanto, 
todos os brasileiros. 

Vamos trabalhar com um ditado que viabilizou o 
SIMPLES – o  Deputado Luiz Carlos Hauly, com a ajuda 
de todos nós, o fez e foi muito bom – para milhões de 
pequenas empresas, e com ele aprovemos a reforma 
tributária: “O ótimo é inimigo do bom”.

Temos de aprovar uma boa reforma tributária. 
Vamos aprová-la! A ótima?! Faz 42 anos que estamos 
esperando por ela. E por isso ela nunca saiu do papel 
– e nunca sairá! E enquanto isso continuaremos tendo 
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os mais pobres pagando cada vez mais impostos, e 
os mais ricos pagando cada vez menos.

Por isso,  Deputado Antonio Carlos Magalhães 
Neto, peço a V.Exa., ao  Deputado Guilherme Cam-
pos, a seu Líder, meu conterrâneo Ronaldo Caiado, 
ao PSDB, ao PT, ao PMDB, ao PR, meu partido, ao 
PTB, ao PT, a todos os partidos que votemos a refor-
ma tributária. 

Sr. Presidente, a reforma tributária está na carti-
lha do seu partido. V.Exa. vai ver. V.Exa. lê o que está 
na cartilha do DEM, e lá está. E na do PV também. 
Aliás, no projeto da reforma tributária há um capítulo 
sobre meio ambiente que dá condições para que os 
impostos possam servir também como condição para 
alavancar o meio ambiente. 

Portanto,  Deputados, ajude-nos nessa luta. 
Nas próximas eleições, não quero dizer a cada 

um de vocês do meu Estado: “Olha, eu tentei aprovar 
uma reforma tributária que iria colocar dinheiro no seu 
bolso; mas, infelizmente, a Câmara dos  Deputados não 
quis aprová-la.”

Tenho certeza de que não vou dizer isso,  Deputado 
Guilherme, porque nós iremos votar, sim, a reforma tri-
butária nas próximas semanas. Daí todos nós pode-
remos chegar a nossos Estados e dizer àqueles que 
ganham entre 1 e 5 salários mínimos, que nós coloca-
mos dinheiro em seus bolsos para que possam con-
sumir mais, cuidar melhor dos filhos, com condições 
de comprar mais roupa e ter uma alimentação mais 
rica e saudável, ou seja, com melhores condições de 
vida para sua família.

Por tudo isso, Sras. e Srs. Parlamentares, peço a 
cada um que nos ajude a aprovar a reforma tributária. 
Não vou me calar nem um dia nem mais uma semana! 
Todo dias, toda semana vou falar sobre a obrigação 
desta Casa de votar logo a reforma tributária. 

Na reunião de Lideranças, hoje, fui o único a pe-
dir prioridade para a reforma tributária. Acredito que, 
quando todos conhecerem o texto da reforma tributá-
ria, quando o Presidente Temer colocar a matéria em 
votação, quando for discutida em plenário, as senho-
ras e os senhores irão verificar o que aí tem de bom 
para todos os nossos eleitores – os meus, os seus e 
os nossos –, o que tem de bom para o Brasil e para 
o crescimento do País. E tenham absoluta certeza de 
que nós iremos votar o primeiro e o segundo turnos 
rapidamente, e o Senado também! 

Existem dificuldades? Sim. É preciso inserir mais 
coisas? Sim. Mas volto a dizer que não temos uma re-
forma tributária ótima. Isso não existe. Temos uma boa 
reforma tributária. 

Vamos aprovar o novo texto. Só assim o Brasil 
continuará a crescer, e os mais pobres também.

Obrigado. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 

Neto) – Concedo a palavra ao segundo orador do Gran-
de Expediente, nobre  Deputado Geraldinho. S.Exa. 
dispõe de até 20 minutos. 

O SR. GERALDINHO (PSOL – RS. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.  Deputados, em 
primeiro lugar, meu cumprimento especial ao  Deputado 
Arnaldo Faria de Sá. 

Hoje, 3 assuntos me trazem à tribuna: direito de 
ir e vir; seguridade social e pré-sal. 

O primeiro diz respeito ao Projeto de Lei nº 6.069, 
de 2009, de minha autoria, e é importante ressaltar, 
com a participação da Comissão e elaboração do gru-
po que resistiu, lutou e ganhou, há 2 anos, no Tribunal 
de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul contra a 
praça de pedágio que dividiu o Município de Viamão, 
Rio Grande do Sul. Lá nos davam como alternativa 20 
quilômetros de chão batido, com muito pó, muito buraco, 
muito lamaçal e diziam existir uma estrada alternativa 
para a nossa cidade. 

Viamão, para que os  Deputados entendam, viveu 
momentos de enfrentamento, quando várias pessoas 
de bem da nossa comunidade foram às ruas reivindi-
car o direito,  Deputado Arnaldo, de ir ao hospital de 
sua cidade, de ir ao banco, de ir à Prefeitura, de tra-
balhar, de visitar seus amigos e parentes sem ter que 
pagar pedágio. 

O  nosso projeto visa garantir o livre exercício 
do direito de ir e vir dos cidadãos em todo o território 
nacional, atualmente comprometido com a prolifera-
ção de diversas praças de pedágio em nosso País. 
Considero o PL 6.069/2009 um presente de Viamão 
ao povo brasileiro.

Acredito que, ao exigir a existência de via de aces-
so alternativo à rodovia pedagiada, com o mesmo tipo 
de pavimentação, e estabelecendo isenções do pedágio 
para determinados tipos de veículos, podemos efeti-
vamente garantir que os cidadãos brasileiros possam 
exercer o direito de locomoção em sua plenitude.

Com muito orgulho, saúdo Vitor Hugo, Passari-
nho, Geraldo Távora, Pedro, Jardelino, enfim, todos que 
incessantemente lutaram em nosso Estado contra as 
praças de pedágio.

O Sr. Arnaldo Faria de Sá –  Deputado Geraldinho, 
V.Exa. me permite um aparte?

O SR. GERALDINHO – Com prazer.
O Sr. Arnaldo Faria de Sá – Cumprimento V.Exa., 

um  Deputado que recém-assumiu o mandato, por suas 
posições nesta Casa e principalmente por esse proje-
to. O projeto que V.Exa. apresenta não resolve apenas 
os problemas de Viamão, mas de várias praças de 
pedágio que, sem dúvida nenhuma, têm prejudicado 
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várias comunidades. É uma satisfação ter V.Exa. no 
exercício do mandato, agindo e atuando dessa ma-
neira. Parabéns ao povo do Rio Grande do Sul por ter 
um  Deputado como V.Exa.

O SR. GERALDINHO – Obrigado,  Deputado Ar-
naldo Faria de Sá.

Acredito,  Deputado Arnaldo, que se trata de exi-
gir a existência – o que nosso projeto visa é isso – de 
acesso alternativo, com o mesmo tipo de pavimenta-
ção, e estabelecendo, inclusive, isenção de pedágio 
para os veículos emplacados nos Municípios em que 
estão instaladas as praças de pedágio. 

É claro que em nosso projeto há novas conces-
sões e a prorrogação dos pedágios atuais. O projeto 
está hoje na Comissão de Viação e Transportes e seu 
Relator deverá ser brevemente designado. Esta Casa 
entendendo correta a sua aprovação, ele passa a viger 
nas próximas concessões e prorrogações.

Não podemos aceitar,  Deputado Fernando Mar-
rone, que cidades fiquem ilhadas, com cancelas no 
seu entorno, a exemplo da cidade de Pelotas. Não há 
um único acesso, a não ser por via aérea, para que se 
possa chegar à cidade sem pagar pedágio. Não acei-
tamos esse tipo de coisa, assim como que quase 20 
quilômetros de chão batido, com muita poeira, barro 
e buracos sejam considerados uma alternativa à via 
de asfalto construída com dinheiro público e entregue 
à iniciativa privada.

A Constituição Federal em seu art. 5º, inciso XV, 
protege o direito de locomoção dos cidadãos brasi-
leiros. Além do mais, a legislação federal que regula 
a concessão de serviços públicos – Lei Federal nº 
8.987 – não faz nenhuma menção nem às rodovias 
nem à cobrança de pedágios, nem mesmo estabele-
ce critérios de cobrança de pedágios para os efeitos 
de preservação do direito de ir e vir, mesmo do seu 
mínimo essencial.

O direito de livre circulação dentro do território 
nacional é cláusula pétrea, conforme os expressos ter-
mos do inciso IV, § 4º, do art. 60 da Constituição Fe-
deral, e, portanto, sua supressão não está ao alcance 
de quaisquer dos poderes constituídos da República, 
dimanando o propósito último do legislador constituinte 
de preservar a cidadania por meio das garantias cons-
titucionais arroladas no art. 5º da Constituição.

É dever desta Casa preservar a ordem constitucio-
nal, sobretudo proteger o cidadão brasileiro, no sentido 
de serem mantidas intactas as garantias individuais, 
sob pena de afronta às próprias instituições democrá-
ticas da República, cujo fim colimado é a promoção 
do bem comum, por meio da efetiva ação estatal na 
tutela das garantias individuais, no caso específico, o 
direito de ir e vir.

O desrespeito a essa garantia representa, ao fim 
e ao cabo, um verdadeiro tributo que onera a sociedade 
brasileira e aqueles que por aqui transitam, na medida 
em que impedir a circulação de pessoas e bens em 
estradas públicas, ou exigir pagamento de pedágios 
sem que o cidadão, condutor, usuário ou qualquer ou-
tro termo que se use não seja atendido gratuitamente 
por uma via que lhe ofereça as condições de conforto 
e segurança mínimas de trafegabilidade, é reconhecer 
a total falência do Estado na consecução dos seus fins, 
conforme os expressos termos do art. 23, inciso I, da 
Constituição Federal. As estradas, ruas, as rodovias são 
patrimônios públicos por excelência, justamente sobre 
os quais se oferece ao cidadão o exercício do direito 
de ir e vir, que se mostra como uma contraprestação 
indelegável se confrontado com os crescentes tribu-
tos pagos pelo contribuinte. Portanto, o Estado tem o 
dever de preservar e oferecer ao cidadão o direito de 
trafegar por rodovias com segurança.

O sistema de concessão de rodovias vigente 
atualmente no Brasil, em absoluto, observa as con-
siderações anteriores e, portanto, deixa a população 
sem as garantias mínimas de preservação do direi-
to de ir e vir, sendo essas umas das tantas funções 
desta Casa, compelida pelo dever de legisladora, que 
não pode assistir inerte ao clamor da população que 
frequentemente se faz presente nos meios de comu-
nicação ou nas próprias vias onde o direito de circu-
lação lhe é tolhido.

Em vista do exposto, eu propus aos meus pares 
o Projeto de Lei nº 6.069/2009, cujo propósito é tão 
somente fazer cumprir a Constituição Federal e ofere-
cer aos cidadãos o efetivo exercício de um dos mais 
elementares direitos consagrados em todas as socie-
dades democráticas do nosso tempo.

O segundo assunto – e aí faço uma saudação 
especial ao nobre  Deputado Arnaldo Faria de Sá –, é 
a obrigação constitucional que temos de amparar as 
pessoas idosas, assegurando sua participação na co-
munidade e defendendo sua dignidade e bem-estar, 
conforme dispõe expressamente o art. 230 da Cons-
tituição Federal. 

Entretanto, o Brasil, além de descumprir manda-
mento constitucional, confisca a aposentadoria por 2 
vezes. Primeiro, quando o atual trabalhador contribui 
uma vida inteira com 3 ou 4 salários mínimos, ele con-
trata com o País o que ele contribui, com o desconto 
do INSS e, em nome da reforma da Previdência, esse 
famigerado fator previdenciário, que é uma dor de ca-
beça para todo o trabalhador, principalmente para o 
que está em vias de se aposentar, uma dor no bolso, 
inclusive, em nome dessa tal reforma da Previdência, 
vem o primeiro confisco da aposentadoria. Segundo, 
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no reajuste da aposentadoria. Quem faz um contra-
to com a União hoje de 2, 3 ou 4 salários mínimos, 
ao término de 10 anos, está sujeito a ganhar metade 
do que contratou ou até mesmo o salário mínimo. Se 
estivéssemos falando do salário mínimo do DIEESE, 
algo em torno de 3 a 4 mil reais, não teríamos nenhum 
aposentado reclamando.

Ouve-se muito falar que a Previdência Social é 
deficitária, sobre serem necessários ajustes a fim de 
garantir pagamento de proventos futuros. O orador que 
me antecedeu falou muito de reforma tributária – con-
cordamos com isso –, mas não é justo que os aposen-
tados tenham suas aposentadorias confiscadas. Para 
mim, o que existe é má gestão do recurso, é desvio de 
dinheiro, é corrupção. E quem tem responsabilidade? 
O aposentado que contribuiu uma vida inteira para o 
País? São aqueles que confiaram dinheiro ao Estado? 
Não, os responsáveis são os Ministros da Previdência 
deste e dos outros Governos, são os Presidentes da 
República, o Presidente Lula, que vetou os 16,67%, de 
2006, e os demais, os que o antecederam, eleitos para 
defenderem os interesses do povo que, a despeito de 
tal incumbência tramaram e continuam a tramar formas 
de espoliar ainda mais os aposentados.

Por tais motivos, solicito aos Líderes dos parti-
dos que compõem esta Casa que, juntamente com 
o Presidente,  Deputado Michel Temer, coloquem em 
pauta, ainda este ano, os Projetos de Lei nºs 3.299/08 
e 4.434/08, que dispõem, respectivamente, sobre a 
extinção do fator previdenciário e sobre o reajuste dos 
proventos da aposentadoria de forma a garantir o po-
der de compra dos aposentados. 

Aliás, vou fazer um parênteses e parabenizar de 
público, desta tribuna, o  Deputado Arnaldo Faria de 
Sá, que conseguiu tirar esses 2 projetos da Comis-
são de Finanças e Tributação, projetos que estavam 
fadados a ir para o arquivo ou a ter um substitutivo 
pior do que são esses projetos de lei hoje. Parabeni-
zo V.Exa. Os projetos já se encontram na Comissão 
de Constituição e Justiça. Se Deus quiser e com sua 
ajuda, que eles venham, o mais rápido possível, ao 
plenário desta Casa.

Também cabe salientar que está pronto e à dis-
posição do Plenário da Câmara dos  Deputados, e faço 
também um apelo aos Líderes, o PL nº 1, de 2007, 
que dispõe sobre a política de valorização do salário 
mínimo até 2023. Ele tem uma emenda do Senado Fe-
deral que estende esse benefício a todo aposentado 
que ganha mais de 1 salário mínimo. Ou seja, seria a 
equivalência do mesmo percentual do salário mínimo 
para todos os aposentados, o que é um sonho e uma 
disputa dos nossos aposentados.

Não poderia também deixar de falar sobre o veto. 
De minha parte, há discordância frontal com relação a 
alguns  Deputados, principalmente do Partido dos Tra-

balhadores, que dizem que o veto é de governo. Mas 
o veto é do Presidente Lula. Estamos falando do veto 
aos 16,67% de aumento do salário mínimo em 2006, 
que, com uma emenda também do Senado Federal, 
foi estendido a todos os aposentados. O Presidente 
vetou. Foi o Presidente Lula, não foi outro Presidente. 
Foi o Presidente Lula. Temos, então, que restabelecer 
a verdade, e dizer que este Presidente que aí está não 
quis conceder os 16,67%. 

E mais, está na hora de esta Casa começar a 
enfrentar os temas polêmicos. Este está na mão do 
Congresso Nacional há um bom tempo para ser votado. 
Inclusive, dia 15, os aposentados chegam a Brasília. 

Ao citar esse projeto, tenho que falar também da 
PEC do fim do voto secreto. O orador que me antece-
deu disse que há 1 ano a reforma tributária está para 
ser votada. A PEC que acaba com o voto secreto dos 
Senadores,  Deputados Federais,  Deputados Estadu-
ais e Vereadores, de 2000, se não me engano, de au-
toria do  Deputado Fleury, foi votada nesta Casa em 
2006, em primeiro turno. Há 3 anos aguardamos sua 
votação. Na condição de Vereador, lutei contra isso em 
minha cidade. Acabei com o voto secreto dos Verea-
dores em Viamão. 

Nós, políticos, temos a obrigação de dar satisfa-
ção à população de como votamos em cada projeto, 
inclusive quanto a veto. Fica muito bonito dizer aqui 
abertamente que somos a favor dos aposentados e 
que queremos 16% e, depois, nos escondemos com 
o voto secreto. Cada aposentado, cada eleitor tem o 
direito de saber como estamos exercendo o nosso 
mandato. Está na hora, então, de enfrentarmos tam-
bém essa pauta e votarmos, em segundo turno, a PEC 
do fim do voto secreto. 

Registro que delegações chegarão a Brasília no 
próximo dia 15 de outubro, a partir das 9h, para soleni-
dade em homenagem aos aposentados. A  CONLUTAS 
se somará à COBAP – Confederação Brasileira dos 
Aposentados e Pensionistas, e ao conjunto de outras 
organizações como: INTERSINDICAL, CTB, NCST, para 
solicitar a esta Casa que vote os projetos que dizem 
respeito aos trabalhadores e aposentados.

Também não posso deixar de citar o Fundo AE-
RUS de Seguridade Social, o caso dos aposentados 
da VARIG, que estão reivindicando seus direitos. Eles 
se veem desamparados, uma vez que esse fundo teve 
decretada a sua liquidação face à má gestão. Aliás, esse 
Fundo é administrado há 10 anos por um interventor da 
Secretaria da Previdência Complementar. Como pegou 
mais de um Governo, vamos dividir a responsabilida-
de com todos. Nesse aspecto, é necessário garantir 
que os aposentados tenham a complementaridade de 
suas aposentadorias, para que possam viver sem so-
bressaltos, com a garantia da contraprestaçao daquilo 
pelo qual contribuíram toda a sua vida.
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Para finalizar, o último assunto: pré-sal. O pré-
sal é assunto que nos tem tomado grande tempo, em 
vista da sua importância para o futuro do País. Pode 
ser que, nas reservas de petróleo encontrado sob a 
camada de sal, esteja à redenção do Brasil. Mas é ne-
cessário fiscalização e vontade para que o povo, e não 
algumas empresas petrolíferas, seja o real beneficiado 
com tamanha gama de recursos. 

Uma das formas de se fazer justiça com os apo-
sentados do nosso País está na destinação de parte 
dos recursos do Fundo Social, oriundo da renda do pré-
sal, para a Previdência Social. Nesse sentido, a banca-
da do PSOL apresentou emenda ao Projeto de Lei nº. 
5.417/2009, para que, dentre outros setores importan-
tes como a educação, saúde, reforma agrária, fossem 
destinados recursos para a Previdência Social.

Ouvi na Comissão Especial do Fundo Social um 
termo que até não gostei. Disseram que não podemos 
esquartejar o Fundo Social. Pergunto: podemos ani-
quilar as aposentadorias? O argumento de não incluir 
outra área é que não podemos esquartejar o Fundo 
Social. Mas a Câmara dos  Deputados, o Congresso 
Nacional pode aniquilar com as aposentadorias? Não 
seria justo. Se o pré-sal existe e se a tecnologia foi 
descoberta graças à PETROBRAS, quem sustentou a 
PETROBRAS? Não foram os trabalhadores atuais e os 
que hoje estão aposentados? Não seria benevolência 
esta Câmara emendar o Fundo Social e passar para a 
Previdência parte dos recursos. Seria justiça, reconhe-
cimento pelo trabalho de todos esses aposentados.

Com esse objetivo, temos levantado uma terceira 
via para a exploração do petróleo nas áreas do pré-sal. 
Temos recursos, tecnologia e a propriedade do pe-
tróleo. Por que explorar por meio de concessões, nas 
quais o resultado da exploração fica com as empresas 
exploradoras? Por que adotar um regime de parceria, 
quando poderíamos explorar com a exclusividade de 
País soberano que somos, ou, no máximo, adotando 
um sistema de prestação de serviços? Vão falar que o 
Estado é ineficiente, que é necessária a intervenção da 
iniciativa privada e darão um sem-número de razões, 
mas na verdade, a pergunta que deve ser feita é: quais 
interesses estão sendo defendidos?

Desde o início, temos defendido o regime de ser-
viço. Participei de diversas audiências públicas, com o 
Ministro Lobão, o Sr. Gabrielli, Presidente da PETRO-
BRAS, e o Dr. Maurício, Presidente da Empresa de 
Pesquisa Energética. Todos eles, nas explicações e de-
fesas dos projetos, convenciam-me, firmavam a nossa 
convicção de que o que estamos dizendo é correto.

Peguemos o exemplo da Arábia Saudita, a maior 
reserva do mundo: lá é utilizado serviço e um pouco 
de partilha. No Irã, a PETROBRAS trabalha no re-
gime de serviço. Isso foi dito inclusive pelo Ministro. 

Não se fala nem em concessão nos 6 maiores países 
produtores.

O Ministro Lobão foi questionado por este 
 Deputado por que não adotar o regime de serviço, 
em vez de partilha – que na minha singela opinião 
também significa entregar. Ouvi o Ministro dizer que 
não queria entregar o pré-sal de mão beijada. Mas a 
partilha também é entregar, porque se tiver 1% para 
a União e 99% para a empresa petrolífera, é partilha. 
Então, temos que ter alguns cuidados.

Ouvi ainda do Ministro, na audiência pública, 
que não é que as empresas não trabalhem no regime 
de serviço, a Shell e a PETROBRAS trabalham, mas 
preferem outro tipo de regime porque podem lucrar 
mais. Então, pergunto: esta Casa está em defesa de 
quem? Estamos em defesa das empresas petrolíferas, 
do Governo ou do povo brasileiro?

Dr. Maurício, em sua explanação, na audiência 
pública, dizia que a questão atual da exploração de 
petróleo e de se ter autossuficiência não era devido à 
concessão, mas, sim, ao que era antes. Os contratos de 
concessão representam 1,5% e 1,8% e, anteriormen-
te, seriam responsáveis pelos 98%. Questionamos Dr. 
Maurício sobre o que era antes da concessão e dessa 
Lei do Petróleo. Era  partilha? Era serviço? Era mono-
pólio estatal? Aí ele não teve como fugir da resposta 
e disse que era monopólio estatal, mas defendeu que 
prefere partilha.

Ouço, com prazer, o nobre  Deputado Marcelo 
Ortiz.

O Sr. Marcelo Ortiz – Nobre  Deputado Geraldi-
nho, vou aparteá-lo, exatamente por esse posiciona-
mento de V.Exa. referentemente ao pré-sal, quando 
V.Exa. se referia aos aposentados. Obviamente que 
os aposentados, hoje, no Brasil, compõem uma classe 
extremamente sofredora. O aposentado tem um trata-
mento diferenciado para pior, quando deveria ser para 
melhor. O aposentado trabalhou muito para que o País 
estivesse na posição que está hoje e nesse momen-
to da sua necessidade ele é tratado como um pária, 
tratado diferentemente. E quando V.Exa. se refere ao 
pré-sal, uma das coisas que não podemos esquecer 
é o que ele vai provocar para o meio ambiente. Vamos 
empregar gastos, vamos provocar CO2, vamos preju-
dicar muitas áreas próprias para que o trabalho seja 
desenvolvido. Esta seria a primeira coisa que deverí-
amos cuidar no pré-sal. O que vamos fazer e como 
vamos fazer em relação às pessoas que vão viver em 
áreas de risco, empobrecidas e mais pobres serão e 
continuarão sendo, se não tivermos um atendimento 
social específico, aprofundado, com dedicação, não 
dando alguma coisa de graça, não é esmola. O que 
se tem de fazer é exatamente cuidar para que essas 
pessoas tenham não apenas uma vida pura e sim-
plesmente, mas com qualidade, com condição. Esta 
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é a grande preocupação do Partido Verde e de outros 
partidos que se preocupam com isso. Cumprimento 
V.Exa. pelo discurso e pela execução, saindo da fala 
para a ação. Parabéns,  Deputado.

O SR. GERALDINHO – Agradeço ao  Deputado 
do Partido Verde o aparte. 

A sociedade brasileira espera de nós uma res-
posta para todas essas questões. 

Peço a Deus que ilumine todos os nobres Par-
lamentares e que ainda neste semestre possamos 
resolver, além da questão do pré-sal que o Governo 
impõe seja votado até novembro, a questão das apo-
sentados e do fator previdenciário e reconhecer os que 
tanto trabalharam para este País. Com a descoberta 
do pré-sal vamos nos lembrar deles fazendo justiça a 
todos os aposentados do Brasil.

Portanto, Sr. Presidente, Sras.  Deputadas e Srs. 
 Deputados, espero que esta Casa possa responder a 
esses importantes desafios colocados na atualidade. 

Muito brigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 

Neto) – Antes de dar prosseguimento à sessão, esta 
Mesa dá conhecimento ao Plenário do seguinte 

ATO DA PRESIDÊNCIA DO SENADO

Sr. Presidente, comunico a V.Exa. e, por seu alto 
intermédio, à Câmara dos  Deputados que esta Presi-
dência, em entendimento com esta Casa legislativa, 
convoca sessão solene conjunta do Congresso Na-
cional a realizar-se no dia 15 do corrente, às 10h, no 
Plenário do Senado Federal, destinada a comemorar 
o Dia Nacional e Internacional do Idoso e o 24º ani-
versário da Confederação Brasileira de Aposentados 
e Pensionistas – COPAB. 

Na oportunidade, renovo a V.Exa. protestos de 
alta estima e consideração.

Senador José Sarney – Presidente do Senado 
Federal

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Dando início às Breves Comunicações, con-
cedo a palavra, pela ordem, ao nobre  Deputado Emi-
liano José.

 Deputado Marcelo Ortiz, V.Exa. quer dar seu dis-
curso como lido?

O SR. MARCELO ORTIZ – Logo depois da fala 
do  Deputado Emiliano José, serão 25 minutos?

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Não, 3 minutos. 

O SR. MARCELO ORTIZ – Então, espero S.Exa. 
se pronunciar.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Tem a palavra, pela ordem, o  Deputado Emi-
liano José.

O SR. EMILIANO JOSÉ (PT – BA. Pela ordem. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 

Srs.  Deputados, os países largaram o G-8 e abraçaram 
o G-20, garantindo ao Brasil um lugar permanente na 
mesa mais importante do mundo. O Brasil se tornou o 
primeiro país da América Latina a ganhar o direito de 
sediar as Olimpíadas. As notícias sobre o encontro do 
FMI-Banco Mundial em Istambul mostraram a institu-
cionalização do novo papel do Brasil com um acordo 
para mudar a estrutura do FMI. O Washington Post dis-
se que “as nações concordaram preliminarmente em 
reestruturar a estrutura de votação do Fundo, prome-
tendo dar mais poder aos gigantes emergentes como 
o Brasil e a China até janeiro de 2011.”

Tudo isso, Sr. Presidente, está dito na importante 
revista norte-americana Foreign Policy, de 11 de ou-
tubro, em matéria assinada por David Rothkopf, sob 
o título Amorim, o melhor chanceler do mundo. Fui 
alertado para essa matéria pelo amigo, companheiro 
e notável intelectual Moniz Bandeira. Na opinião dele, 
Celso Amorim chega a superar Rio Branco, o que não 
é pouco. 

Curioso, mas, segundo minha análise, explicá-
vel, não tenha a nossa imprensa dedicado uma linha 
sobre a matéria. Será que pela simples razão de que 
o Ministro é tão elogiado, logo ele que, na visão ca-
nhestra de nossa mídia, comete “erros imperdoáveis”, 
como o de ter dado abrigo ao Presidente deposto de 
Honduras? Talvez. Essa visão da imprensa brasileira 
– e não só sobre o caso de Honduras – contrasta com 
a opinião da mídia mundial, não só favorável à ação 
global do Presidente Lula como à ação do Ministro 
Celso Amorim.

A Foreign Policy afirma que o mês de outubro 
foi provavelmente o melhor mês do Brasil desde junho 
de 1494, quando o Tratado de Tordesilhas foi assinado. 
Isso deve nos orgulhar, não? 

Claro que a revista não se esquece do Presiden-
te Lula, de seu extraordinário papel na cena interna-
cional. Para a revista, Lula se tornou uma espécie de 
estrela de rock na cena mundial, “juntando a energia, 
a disposição, o carisma, a intuição e o senso comum 
tão eficazmente que a falta de educação formal não 
se tornou empecilho.” Será que a nossa imprensa es-
creveria isso em algum lugar? Nunca. Mas é sobre o 
papel de Celso Amorim que a revista se debruça.

Ele soube, sob a orientação do Presidente Lula, 
planejar, pensar “a transformação do papel mundial do 
Brasil de forma sem precedentes na história moderna.” 
Trata-se, na visão da Foreign Policy, do “Chanceler 
mais bem-sucedido do mundo”. Um dos momentos-
chave apontado pela revista norte-americana é aquele 
em que o Ministro Celso Amorim abraçou a ideia e se 
movimentou no sentido de transformar os BRICs numa 
importante colaboração geopolítica, deixando de ser 
apenas uma sigla. 
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Dos BRICs, lembra o jornalista David Rothkopf, 
quem se deu melhor foi o Brasil, e o fez pela capacida-
de política do Chanceler Amorim. Os demais, Rússia, 
China e Índia conquistaram seus espaços na mesa pela 
capacidade militar, tamanho da população, influência 
econômica ou recursos naturais. O Brasil conquistou 
seu espaço, repita-se, insista-se, pela política, pela 
consistência das formulações. 

Por tudo isso, pela qualidade do trabalho da Fo-
reign Policy, pela excelência do trabalho do jornalista 
David Rothkofp, pela consistência de sua análise, peço 
transcrição da matéria nos Anais desta Casa. 

Aproveito ainda esta oportunidade, Sr. Presidente, 
Sras. e Srs.  Deputados, para dizer que, em discurso 
no dia 30 de setembro, nesta Casa, falei sobre o caso 
da Ilha do Urubu, ocorrido na Bahia, em novembro de 
2006, quando estava em fim de governo o Sr. Paulo 
Souto, do DEM. Em ação popular que tramita no Tri-
bunal de Justiça da Bahia, o ex-Governador da Bahia 
estava sendo acusado de ilegalidade num processo 
que envolveu a escandalosa, estranha e suspeita doa-
ção de terras da Ilha do Urubu, localizada no Município 
de Porto Seguro, área da Costa do Descobrimento, no 
extremo sul da Bahia. 

De acordo com as informações fornecidas à im-
prensa pelo advogado César Oliveira, ao final do seu 
Governo, Paulo Souto doou a Ilha do Urubu aos herdei-
ros da família Martins, posseiros da área em questão. 
Quatro meses depois, os herdeiros venderam essas 
terras ilegalmente, pois teriam de preservá-las por 5 
anos. A ilha foi vendida por 1 milhão de reais ao em-
presário Gregório Marin Preciado. 

Segundo Oliveira, “mais ou menos um ano depois, 
Gregório Preciado revendeu o terreno a um megaes-
peculador belga, Philippe Meeus, por 12 milhões de 
reais.” Para o advogado, “no mínimo, houve leniência 
por parte do Estado. O terreno vale, hoje, 50 milhões 
de reais, pois se trata de uma das áreas mais valori-
zadas da América Latina. É quase incrível tenha isso 
ocorrido, mas ocorreu. 

Hoje, volto a esta tribuna para trazer à luz outras 
informações sobre o Governo de Paulo Souto e o de 
seu antecessor, César Borges, para evidenciar que o 
caso da Ilha do Urubu não se constitui numa exceção 
durante aquele período. 

Na Bahia de então, Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
 Deputados, a ação governamental foi praticamente pri-
vatizada, transferida para setores empresariais umbili-
calmente ligados à corrente política que predominava 
no Estado. Reuniam-se ali elementos do passado, uma 
típica oligarquia, com ingredientes do neoliberalismo, 
ideologia que ainda resistia, apesar de já dar sinais de 
fadiga. Constituiu-se uma intrincada rede em que se 
mesclavam interesses públicos e privados, com pre-

domínio dos interesses privados, o que gerou diversas 
denúncias na imprensa local e até nacional.

Quando falo em interesses privados, esclareço 
tratar-se, neste caso, de um grupo restrito de empresá-
rios. O grupo era constituído por pessoas intimamente 
ligadas à oligarquia. Sempre quando penso naquela 
Bahia, recordo-me do memorável romance A Festa do 
Bode, em que Vargas Llosa retrata a República Do-
minicana quando sob o domínio de patético ditador, 
o tristemente famoso Rafael Leônidas Trujillo Molina, 
que chegou a ser denominado Pai da Pátria. 

Ali, na República Dominicana, Legislativo, Ju-
diciário e o Executivo estavam sob uma chefia tal e 
qual na Bahia oligárquica de então. Lá, ruas, aeropor-
tos, vielas, escolas, avenidas, tudo levava o nome do 
ditador. Qualquer semelhança com a Bahia não será 
mera coincidência. 

Acodem-me ainda, Sr. Presidente, ao pensar 
como o poder era exercido na Bahia oligárquica, as 
palavras de Primo Levi, em seu Os afogados e os so-
breviventes: “Onde existe um poder exercido por pou-
cos, ou por um só, contra a maioria, o privilégio nasce e 
prolifera”. Nada mais próprio para a Bahia de então.

A Bahia, Sr. Presidente, Sras. e Srs.  Deputados, 
já se libertou daquele tipo de domínio. Não impera mais 
a lei do chicote numa mão, a sacola de dinheiro na 
outra, expressão tão a gosto dos senhores de então. 
Vivemos tempos republicanos e democráticos sob o 
Governo Wagner, depois da vitória de 2006. 

O povo do meu Estado decidiu isso nas eleições. 
E vem sentindo os efeitos de um novo modo de gover-
nar, voltado para as maiorias, atento às necessidades 
da população, especialmente da população mais pobre. 
Um Governo que não discrimina, que não persegue e 
que trata o dinheiro público com absoluto rigor. 

Volto ao passado, Sr. Presidente, no sentido de 
evidenciar que o Estado baiano sob domínio oligár-
quico comprovadamente foi assaltado por interesses 
menores, subalternos, privados, que nada tinham a 
ver com o interesse público. A mistura dos interesses 
oligárquicos com o neoliberalismo gerou um modelo 
perverso, que prejudicava enormemente a maioria do 
povo, sacrificava as políticas públicas, enchia as bur-
ras de uns poucos, incluídas aí as burras da oligarquia. 
Vou demonstrar isso. 

Em 2006, no bojo de mais uma operação da 
Polícia Federal, explodiram informações na imprensa 
baiana que envolviam contratos estaduais nas áreas 
de vigilância, limpeza e terceirização de mão de obra, 
com um conjunto de empresas denominado pela mídia 
de G-8. O escândalo refletia um conteúdo assustador 
pela enormidade dos valores públicos envolvidos. Algo 
em torno de R$1,3 bilhão, além da impressionante e 
reveladora teia de interrelações entre os integrantes 
dos grupos envolvidos e das empresas participantes. 
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Já disse que nas últimas décadas o continuísmo 
político na Bahia gerou uma grande proximidade en-
tre o grupo politicamente dominante e alguns poucos 
setores empresariais, chegando a produzir, em alguns 
casos, relações suspeitas e até conluios promíscuos. 

A repetição de escândalos denunciados por par-
lamentares, pela imprensa e pelo Ministério Público 
levava sempre à mesma conclusão de que essas im-
bricações ilícitas faziam parte de uma estratégia de 
dominação política e econômica, em busca de poder 
e enriquecimento.

Nesse pronunciamento, para mostrar que a Ilha 
do Urubu não é exceção, abordo apenas algumas de-
núncias de contratos referentes às áreas de vigilância, 
limpeza e terceirização de mão de obra. No entanto, 
antes de continuar, destaco que na Bahia de então 
algumas outras áreas eram foco de escândalos peri-
ódicos, que nunca foram devidamente e publicamen-
te esclarecidos, tais como publicidade; informática e 
telecomunicação; empreiteiras e obras; fornecimento 
e locação de materiais (particularmente de veículos e 
computadores); arte e cultura; gestão de órgãos públi-
cos; despesas da Casa Militar entre tantos outros. 

A maior parte das tais empresas prestadoras de 
serviços, participantes do escândalo investigado pela 
PF, iniciou suas atividades, ou teve sua propriedade 
transferida para os grupos societários envolvidos com as 
irregularidades, no começo da década de 90 do século 
passado, o que corresponde ao reinício das adminis-
trações oligárquicas. Coincide também com o período 
de Collor de Mello na Presidência da República e com 
a adoção plena dos conceitos de minimização do Es-
tado e de transferência ao setor privado de atividades 
antes realizadas pelo próprio setor público. 

Pelos dados levantados, é inevitável constatar 
que, com o decorrer do tempo, as empresas contrata-
das foram se especializando, entre outras coisas, em 
mecanismos de burla da concorrência pública, em 
desvios na execução dos contratos, bem como em 
aditamentos irregulares, eternizadores dos contratos. 
Tudo sob o olhar conivente, cúmplice do governante, 
como é óbvio.

O Estado, sob a gestão oligarco-neoliberal, foi 
se aprimorando em evitar a transparência dos da-
dos e em escamotear informações nas publicações 
de atos oficiais. Era useiro e vezeiro em vícios nas 
concorrências, na superestimação de valores, no não 
acompanhamento efetivo da execução dos serviços, 
na fabricação de falsas emergências para aditamentos 
repetitivos, entre outros subterfúgios e artimanhas para 
garantir os interesses do seleto grupo de empresários 
que controlavam a máquina governamental. 

Além de não criar uma estrutura estatal capaz 
de centralizar e sistematizar as informações gerais 
de contratos e convênios, desenvolveu-se, em senti-

do contrário, uma verdadeira cultura institucionaliza-
da de redução da importância do controle dos gastos 
públicos.

Como produto desse sistema corrompido, foi 
sistematicamente negada, pelos governos da oligar-
quia, a abertura aos parlamentares baianos da senha 
de acesso às informações econômico-financeiras do 
Estado. Nem os  Deputados, nem a população tinham 
acesso a quaisquer informações sobre a movimentação 
econômico-financeira do Estado. Esse era um direito 
sonegado – direito da cidadania –, e sonegado à luz do 
dia, desavergonhadamente. E direito que passou a ser 
rigorosamente respeitado sob o Governo Wagner. 

As informações encontravam-se totalmente pulve-
rizadas, os sistemas informatizados não se intercomu-
nicavam, os resultados de auditorias não eram valori-
zados nem geravam consequências, nunca ocorrendo 
a devida apuração e punição das ilicitudes. 

Em decorrência da persistência dessa cultura 
internalizada no aparelho do Estado, de rejeição dos 
mecanismos de controle e investigação, era quase 
impossível a obtenção de informações consistentes e 
conclusivas acerca das finanças públicas.

Vou apresentar neste momento somente os dados 
sobre contratos com empresas das áreas de vigilância 
e segurança patrimonial; conservação e limpeza predial; 
locação de mão de obra em geral; e suporte, controle 
e apoio à administração de edifícios públicos. Essas 
empresas permaneceram por longo período prestan-
do serviços mediante dispensas e inexigibilidades de 
licitação e até por pagamentos realizados através de 
indenizações, sem qualquer contrato formal. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs.  Deputados, as empre-
sas investigadas receberam dos Governos de Paulo 
Souto e César Borges, no período de 1997 até fins de 
2006, o assustador montante de quase 1 bilhão e 400 
milhões de reais. É importante observar que apenas 
7 grandes empresas abocanharam um faturamento 
de quase 74% desse valor, o que corresponde a mais 
de 1 bilhão. O número das empresas de maior fatu-
ramento aproxima-se, “coincidentemente”, do deno-
minado G-8.

Vou detalhar apenas alguns exemplos entre as 
empresas envolvidas no esquema investigado pela 
Polícia Federal e denunciado pelo Ministério Público 
Estadual: Postdata Serviços e Gestão de Saúde Ltda.; 
Organização Bahia Serviços de Limpeza e Locação de 
Mão de Obra Ltda.; SEVIBA – Segurança e Vigilância 
da Bahia Ltda.; e, além delas, a ONG Organização de 
Auxílio Fraterno – OAF.

De acordo com o Sistema de Controle do Esta-
do – SICOF, existem registros de pagamentos para a 
Postdata Ltda., no período de 1997 a 2006, correspon-
dentes a exatamente R$250.165.712,43. É dinheiro “pra 
dedéu”, como costuma dizer o povo da Bahia. Dinheiro 
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público, pago pelo Estado, pelo Executivo estadual. 
Assim, essa empresa posiciona-se em primeiro lugar 
em faturamento entre todas as empresas analisadas. 
Entre 1997 e 1998, seus contratos saltaram de menos 
de R$5 milhões para mais de R$23,5 milhões, cres-
cendo incríveis 370%. Segundo a imprensa, já passa-
ram pelo seu quadro societário alguns dos principais 
membros do chamado G-8.

Ainda de acordo com o SICOF, existem regis-
tros de pagamentos para a Organização Bahia Ltda. 
desde 1997. No período de 1997 até 2006, a empresa 
recebeu do Poder Executivo estadual a importância 
de R$172.289.667, 34. Às vezes, os valores causam 
estarrecimento, mas é isso mesmo. A Organização 
Bahia coloca-se em segundo lugar em faturamento 
entre todas as empresas analisadas.

De 2003 para 2004, o valor do contrato cres-
ceu de menos de R$10 milhões para mais de R$27,2 
milhões, ou seja, 172%. Considerando-se o período 
entre 2002 e 2006, que corresponde ao mandato do 
ex-Governador Paulo Souto, observa-se o crescimento 
estrondoso dos valores faturados, um crescimento de 
aproximadamente 758%. 

Segundo o que consta no SICOF, existem regis-
tros de pagamentos para a SEVIBA desde 2002. No 
período de 2002 até 2006, a empresa recebeu do Poder 
Executivo estadual a importância de R$172.058.485,42 
reais. Como se vê, praticamente um empate com a Or-
ganização Bahia. Os valores apresentam crescimento 
entre 2002 e 2006 de 193,84%. A SEVIBA situa-se 
em terceiro lugar em faturamento entre as empresas 
do setor. 

Os controladores acionários dessas empresas 
tinham óbvias relações pessoais e políticas com a 
oligarquia dominante, como apontou a imprensa e o 
próprio trabalho do Ministério Público e da Polícia Fe-
deral. Havia um óbvio conluio entre o Estado baiano e 
essas empresas durante o domínio oligárquico. 

O caso da Organização de Auxílio Fraterno – OAF 
é particularmente estarrecedor. Tratava-se de uma ONG 
anteriormente muito respeitada pela sociedade baia-
na. No entanto, teve sua credibilidade completamente 
destroçada pelo Governo Paulo Souto, envolvida em 
toda sorte de irregularidades. 

Existem registros de pagamentos para a OAF no 
período de 1997 a 2006. Nesse período, a instituição 
recebeu do Poder Executivo estadual a importância 
de R$95.689.236,59. Desse total, R$55.082.417,37 
estão registrados no SICOF e R$40.606.819,22 es-
tão registrados apenas na contabilidade da EBAL – 
Empresa Baiana de Alimentos, que não registra seus 
pagamentos no SICOF. Os fatos relativos ao contrato 
com a EBAL constam em relatório da Auditoria Geral 
do Estado – AGE e foram apurados também por uma 
CPI da Assembleia Legislativa da Bahia. 

O Contrato 073/03, celebrado entre a Empre-
sa Baiana de Alimentos e a OAF, em 7 de outubro 
de 2003, apesar de ter um valor mensal previsto de 
R$100.323,04 aumentado, em outubro de 2005, para 
R$240.429,53 mensais, resultou em um dispêndio 
total de R$40.606.818,00, como já dito, até o final do 
ano de 2006. 

Pois é, Sras. e Srs.  Deputados, entre as irregula-
ridades verificadas, destacam-se a burla ao processo 
licitatório, mediante contratação irregular da OAF, por 
dispensa de licitação, incorrendo os gestores em ação 
de improbidade administrativa, e a utilização de orga-
nismo “sem fins lucrativos” e de caráter “filantrópico” 
para justificar dispensas irregulares de licitação. 

Relato tudo isso para esclarecer que o caso da 
Ilha do Urubu, como disse antes, não constitui exceção. 
Era uma prática comum nos Governos oligárquicos. 
Infelizmente. Essas revelações, como se sabe, não 
constituem grande novidade. Estão nos autos, como 
se costuma dizer. Estão disponíveis, são públicas. E 
elas revelam, insista-se, a privatização completa do 
Estado então.

Hoje, as contas do Governo estão abertas. Não 
apenas os  Deputados, mas toda a sociedade podem 
gozar do direito de fiscalizar a aplicação do dinheiro 
público. Todos são convidados a fazê-lo. Interessa ao 
Governo Wagner que o povo e os  Deputados fiscali-
zem com atenção como o dinheiro público é aplicado. 
Transparência é um princípio do Governo republicano 
e democrático que vigora em nosso Estado. 

Parafraseando Vargas Llosa, poderíamos deno-
minar todas essas irregularidades, todos esses escân-
dalos como uma autêntica festa do urubu. Felizmen-
te, com a vitória de 2006, com a vitória de Wagner, 
com a sábia decisão do povo da Bahia, esse tempo 
já passou. Só se espera que a Justiça aja e que os 
efetivamente culpados sejam punidos. A impunidade 
não pode prosperar entre nós. Quando se faz justiça, 
afirma-se o Estado democrático. E esse é um desejo 
de todos nós. 

Muito obrigado.

MATÉRIA A QUE SE REFERE ORA-
DOR:

Esse pode ter sido o melhor mês do Brasil desde 
cerca de junho de 1494. Foi quando o Tratado de Torde-
silhas foi assinado, dando a Portugal tudo no mundo a 
leste de uma linha imaginária que foi declarada existir 
379 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde. Isso ga-
rantiu que o que viria a se tornar Brasil seria português 
e, portanto, desenvolveria uma cultura e identidade 
diferentes do resto da América Latina hispânica. Isso 
garantiu que o mundo teria samba, churrasco, Garota 
de Ipanema e, através de uma incrível e tortuosa cor-
rente de eventos, a Gisele Bündchen.
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Embora o Brasil tenha levado algum tempo dando 
razão à máxima de que “é o país do futuro e sempre 
será”, há poucas dúvidas de que o amanhã chegou 
para o país, ainda que muito tenha de ser feito para 
superar sérios desafios sociais e aproveitar o extraor-
dinário potencial econômico do país.

A prova de que algo novo e importante está acon-
tecendo no Brasil começou alguns anos atrás, quando 
o presidente [Fernando Henrique] Cardoso gerenciou 
uma mudança para a ortodoxia econômica que esta-
bilizou o país-vítima de ciclos de crescimento e crise 
e inflação de tirar do sério. Ganhou força, no entanto, 
durante o extraordinário governo do atual presidente, 
Luiz Inácio “Lula” da Silva.

Algum desse impulso se deve ao compromisso de 
Lula de preservar as fundações econômicas assentadas 
por Cardoso, uma decisão política corajosa para um 
líder sindical de oposição do Partido dos Trabalhadores. 
Parte do impulso se deve a sorte, uma mudança do 
paradigma energético que ajudou o investimento de 30 
anos do Brasil em biocombustíveis dar retorno impor-
tante, as descobertas maciças de petróleo na costa do 
Brasil e a crescente demanda da Ásia que permitiu ao 
Brasil se tornar o líder exportador da agricultura mun-
dial, assumindo o papel de “celeiro da Ásia”. Mas muito 
do impulso se deve à grande capacidade dos líderes 
brasileiros de aproveitar o momento que muitos dos 
predecessores provavelmente teriam perdido.

Desses líderes, muito do crédito vai para o pre-
sidente Lula, que se tornou uma espécie de estrela 
de rock na cena internacional, juntando a energia, a 
disposição, o carisma, a intuição e o senso comum 
tão eficazmente que a falta de educação formal não 
se tornou empecilho. Algum crédito vai para outros 
membros de sua equipe, como a chefe da Casa Civil 
Dilma Rousseff, a ex-ministra da Energia que se tornou 
uma ministra dura e possível sucessora de Lula. Mas 
eu acredito que uma grande parte do crédito deve ir 
para Celso Amorim, que planejou a transformação do 
papel mundial do Brasil de forma sem precedentes na 
história moderna. Ele é o ministro das Relações Exterio-
res de Lula desde 2003 (também serviu nos anos 90), 
mas penso que se pode argumentar que é atualmente 
o chanceler mais bem sucedido do mundo.

É impossível apontar um único momento de mu-
dança nas tentativas de Amorim de transformar o Brasil 
de um poder regional com influência internacional du-
vidosa em um dos países mais importantes no mundo, 
reconhecido por consenso global para jogar um papel 
de liderança sem precedentes. Pode ter sido quando 
ele teve um papel central na engenharia do “empurrão” 
dado pelos países emergentes contra o “poder-de-
sempre” dos Estados Unidos e da Europa durante as 
negociações comerciais de Cancun em 2003.

Pode ter sido o jeito que o Brasil adotou para usar 
questões como a dos biocombustíveis para forjar no-
vos diálogos e influência, com os Estados Unidos ou 
com outros poderes emergentes.

Com certeza envolveu a decisão de Amorim de 
abraçar a ideia de transformar os BRICs de uma si-
gla em uma importante colaboração geopolítica, tra-
balhando com seus colegas da Rússia, da Índia e da 
China para institucionalizar o diálogo entre os países e 
coordenar sua mensagens. (Dos BRICs quem se deu 
melhor nesse arranjo foi o Brasil. Rússia, China e Índia 
todos conquistaram seus lugares na mesa através de 
capacidade militar, tamanho de população, influência 
econômica ou recursos naturais. O Brasil tem tudo isso, 
mas menos que os outros).

Também envolveu muitas outras coisas, como 
o aprofundamento das relações com países como a 
China, a promoção do Brasil como destino de investi-
mentos, a reputação do Brasil como comparativamen-
te seguro diante de problemas econômicos globais, o 
conforto que o presidente dos Estados Unidos sente 
em relação a seu colega brasileiro – a ponto de en-
corajar o Brasil a jogar um papel como intermediário 
junto, por exemplo, aos iranianos. Concorde ou não 
com todas as decisões de Amorim, como em Hondu-
ras ou em relação a Cuba na Organização dos Esta-
dos Americanos, o Brasil tem continuado a jogar um 
papel regional importante ainda que seu foco tenha 
claramente mudado para o palco global.

Nada ilustra quanto evoluiu o Brasil ou quão eficaz 
é o time Lula-Amorim quanto os eventos das últimas 
semanas. Primeiro, os países do mundo largaram o 
G-8 e abraçaram o G-20, garantindo ao Brasil um lugar 
permanente na mesa mais importante do mundo. Em 
seguida, o Brasil se tornou o primeiro país da América 
Latina a ganhar o direito de sediar as Olimpíadas. On-
tem o Financial Times noticiou que a “Ásia e o Brasil 
lideram na confiança do consumidor”, um reflexo da 
reputação que o governo vendeu eficazmente (com a 
maior parte do crédito indo para o ressurgente setor 
privado brasileiro). E nesta semana as notícias sobre 
o encontro do FMI-Banco Mundial em Istambul mos-
traram a institucionalização do novo papel do Brasil 
com um acordo para mudar a estrutura do FMI. De 
acordo com o Washington Post de hoje: “As nações 
também concordaram preliminarmente em reestrutu-
rar a estrutura de votação do Fundo, prometendo dar 
mais poder aos gigantes emergentes como o Brasil e 
a China até janeiro de 2011”.

Nada mal para alguns dias de trabalho. E embora 
seja o ministro da Fazenda que representa o Brasil nos 
encontros do FMI-Banco Mundial, o arquiteto dessa 
marcante transformação no papel do Brasil foi Amorim. 
Muito ainda precisa ser feito, com certeza. Parte tem 
a ver com o novo papel desejado. O Brasil quer uma 
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vaga permanente no Conselho de Segurança da ONU 
e mais liderança nas instituições internacionais. Pode 
conquistar isso, mas terá de manter o crescimento e 
a estabilidade para chegar lá. Além disso, o Brasil pa-
rece inclinado a minimizar ameaças regionais como a 
representada pela Venezuela (Os brasileiros tendem a 
olhar com desprezo para seus vizinhos do norte tanto 
quanto o fazem para os argentinos, vizinhos do sul... 
e, portanto, subestimam a habilidade de homens como 
Hugo Chávez de causar danos). E o Brasil tem diante 
de si uma eleição que pode mudar o elenco de joga-
dores e, naturalmente, pode mudar a atual trajetória 
de uma série de maneiras – boas e ruins.

Mas é difícil pensar em outro chanceler que te-
nha tão eficazmente orquestrado uma mudança tão 
significativa no papel internacional de seu país. E se 
alguém pedisse hoje que eu votasse no melhor chan-
celer do mundo, meu voto provavelmente iria para o 
filho de Santos, Celso Amorim.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Concedo a palavra ao Sr.  Deputado Marcelo 
Ortiz.

O SR. MARCELO ORTIZ (PV – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, estou apre-
sentando nesta data projeto de lei para acalmarmos 
um pouco nossos Prefeitos. Digo acalmar porque eles 
estão desesperados em relação ao Fundo de Partici-
pação dos Municípios.

Com este projeto de lei, eu consigno uma justi-
ficativa. (Pausa.)

Sr. Presidente, há algum problema com a ilumi-
nação do plenário?

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Não,  Deputado Marcelo Ortiz. Houve uma 
queda de energia, mas já solicitamos à área técnica 
da Casa que tome as providências para restabelecer 
a plena iluminação do plenário. 

O SR. MARCELO ORTIZ –  Deputado Luiz Carlos 
Hauly, V.Exa. tem razão ao dizer que o meu pronuncia-
mento é, realmente, muito forte. Eu acredito em V.Exa. 
E os Prefeitos do seu Estado vão senti-lo.

O projeto de lei que apresentei tem o seguinte 
objetivo: a cada momento em que o Governo Federal, 
para enfrentar a crise, resolver problemas fiscais ou 
fizer uma arrecadação maior, promover a isenção de 
impostos, como o IPI ou qualquer outro que venha 
compor o Fundo de Participação dos Municípios, de-
verá cobrir o valor que deixar de compor o Fundo de 
Participação dos Municípios. Assim, os Prefeitos não 
serão colhidos de surpresa, não terão que fazer alte-
rações repentinas, açodadas, que sempre ficam mar-
cadas por dificuldade. 

Dessa forma,  Deputado Hauly, os Prefeitos não 
vão ficar adstritos a responder pelo crime de respon-
sabilidade fiscal. O que está ocorrendo hoje é que os 

Prefeitos respondem pelo crime de responsabilidade 
fiscal se não diminuírem o número de funcionários da 
Prefeitura. Veja que absurdo! Eles tinham um percentu-
al para cumprir e uma certa arrecadação. Mas eis que 
essa arrecadação foi diminuída em razão da crise, em 
razão da isenção de impostos que compõem o Fundo 
de Participação dos Municípios.

Meu projeto de lei, se for aprovado, será uma 
lei que determinará que o Governo fará a compen-
sação dos valores necessários para recompor essas 
perdas.

(O microfone é desligado.)

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Conclua,  Deputado.

O SR. MARCELO ORTIZ – Vou concluir, Presi-
dente.

O Governo terá de fazer a reposição do valor 
para que os municípios continuem recebendo a mes-
ma importância ou importância muito próxima daquela 
que estavam recebendo. Assim, os Prefeitos não fica-
rão, como estão hoje, fazendo movimentos de chapéu 
na mão, pedindo aos  Deputados que consignem nas 
suas verbas valores para que eles possam administrar. 
Sabem perfeitamente que aquilo que nós temos para 
destinar aos municípios não é suficiente para atender 
a todos. Há 43 municípios na minha região, aos quais 
eu atendo – e atendo com gosto. Mas o que temos, 
10 milhões de reais, não é suficiente para cobrir as 
necessidades dos municípios.

Esta é a comunicação que faço não só aos Pre-
feitos da região do Vale do Paraíba, do litoral norte da 
Serra da Mantiqueira, mas de todo o Brasil.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 

Neto) – Concedo a palavra ao nobre  Deputado Luiz 
Carlos Setim.

O SR. LUIZ CARLOS SETIM (DEM – PR. Pela 
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presi-
dente, Sras. e Srs.  Deputados, o Brasil, o país mais 
católico do mundo – dada a sua imensa população e 
o percentual superior a 80% de católicos – enaltece 
sua Padroeira: Nossa Senhora Aparecida. 

Com data oficial em 12 de Outubro (numa feliz 
coincidência com o Dia Nacional das Crianças), co-
memoramos e guardamos Feriado nacional no dia 
em que uma singela e pequeníssima imagem de Ma-
deira, de cor escura, foi encontrada por 3 pescadores 
(Domingos Garcia, Felipe Pedroso e João Alves), no 
Rio Paraíba, na região denominada Vale do Paraíba, 
Estado de São Paulo, em 1717. 

Conta a História que 15 anos se passaram em 
que a imagem se mantivera resguardada pelos pesca-
dores em suas vivendas, na comunidade em que habi-
tavam. Cada vez mais visitada por um número sempre 
crescente de devotos, construíram uma capela; depois, 
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uma igreja (a chamada Basílica Velha); e, atualmente, 
conta-se com a Basílica Nova, na cidade de Aparecida 
do Norte, São Paulo. 

Estes 3 monumentos religiosos foram sendo eri-
gidos com o intuito de acolher aquela que muitos mi-
lagres já vinha promovendo, e que, a cada novo dia, 
atrai a visita de maior número de peregrinos.

Assim, primeiro na qualidade de cristão, educado 
como cidadão ativamente católico, e também devoto de 
Nossa Senhora Aparecida, desejo compartilhar com o 
meu leitor – seja qual for a sua crença religiosa – a boa 
energia que a nossa Padroeira brasileira traz. 

A propósito, independente da nacionalidade ou 
do povo católico, sempre haverá uma Nossa Senho-
ra por si nomeada protetora da Terra. Ora Aparecida, 
ora Fátima (em Portugal), Lourdes (França), Chesto-
cova (Polônia); enfim, em cada lugar há uma singular 
representação da mãe de Jesus Cristo e protetora da 
Humanidade.

Pedimos, finalizando, a benção universal da Nossa 
Senhora, aquela que, um dia, ao “aparecer” aos seus 
3 primeiros seguidores, passou a ser denominada de 
Aparecida: a Nossa Senhora Aparecida!

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Concedo a palavra ao nobre  Deputado Do-
mingos Dutra.

O SR. DOMINGOS DUTRA (PT – MA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero, mais 
uma vez, desta tribuna, fazer um apelo ao Presidente 
da Comissão de Minas e Energia para que marque, 
com urgência, uma audiência pública, aprovada a meu 
requerimento, para debatermos problemas envolven-
do diversas comunidades dos Municípios de Estreito, 
Carolina, no Estado do Maranhão, e 10 municípios do 
Estado do Tocantins atingidos pela construção da Hi-
drelétrica de Estreito. Como eu disse anteriormente, 
esse é um empreendimento do Programa de Acelera-
ção do Crescimento – PAC, do Governo Federal, que 
gerará energia, importante para o desenvolvimento. No 
entanto, as comunidades atingidas – trabalhadores ru-
rais, pescadores, vazanteiros, ribeirinhos, apicultores, 
assentados e diversas famílias –, direta ou indireta-
mente, pelo empreendimento, por não terem os seus 
direitos respeitados, há 90 dias estão acampados no 
Município de Estreito. Além dessas famílias que terão 
que sair – muitas já saíram dos seus locais –, outras 
famílias, como, por exemplo, as do centro de Estreito, 
estão sendo prejudicadas pelo empreendimento, por 
terem as estruturas de suas residências atingidas por 
conta do uso de dinamite.

Não aceitamos que projetos dessa natureza aca-
bem prejudicando populações historicamente excluí-
das, motivo pelo qual formulamos requerimento e nos 
manifestamos aqui várias vezes. Encaminhei pedido 
de informações ao consórcio, o qual me respondeu, 

no dia 30, mas sonegando informações, com a des-
culpa deslavada de que, como há muitos pedidos 
iguais aos meus, eu teria que me dirigir ao IBAMA. 
É lógico; eu, que não sou analfabeto, sei que tenho 
prerrogativa constitucional de obter informações de 
empreendimentos públicos como esse. Infelizmente, o 
consórcio sonega informações com desculpas esfar-
rapadas. E, se o consórcio sonega informações para 
um  Deputado Federal, pior faz com as comunidades 
diretamente atingidas.

Peço novamente ao Presidente da Comissão que 
faça essa audiência, a fim de encontrarmos mediações 
para atendermos a reclamações de diversas comuni-
dades que estão sendo vítimas desse empreendimen-
to. O Presidente Lula tem dito que não aceita que no 
seu Governo populações pobres sejam vitimadas por 
grandes projetos, principalmente os financiados com 
recursos públicos.

Estive em Estreito, neste final de semana, 
 Deputado Nilson Mourão, e fiquei escandalizado. O 
Governo do Estado fez o quartel da Polícia Militar em 
frente ao empreendimento. A Polícia ali está não para 
proteger a comunidade de Estreito, mas para proteger 
o empreendimento. A Polícia está lá para ser vigilante 
daquele empreendimento!

Portanto, espero que seja marcada a audiência 
com a devida brevidade.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Concedo a palavra ao  Deputado Celso Malda-
ner. V.Exa. dispõe de até 3 minutos na tribuna.

O SR. CELSO MALDANER (Bloco/PMDB – SC. 
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Pre-
sidente, Sras. e Srs.  Deputados, teve início no último 
dia 9 de outubro mais uma edição da Exposição Fei-
ra Agropecuária, Industrial e Comercial – EFAPI de 
Chapecó.

Realizada de 2 em 2 anos, a EFAPI é o maior 
evento do município, e figura entre uma das maiores 
feiras multissetoriais do Brasil, com abrangência in-
ternacional.

A cada edição a EFAPI torna-se mais importan-
te economicamente, como espaço para realização de 
negócios, proporcionando ainda grandes opções de 
lazer, cultura e diversão. 

Historicamente, a EFAPI ampliou o volume de 
negócios, tendo atingido R$105 milhões no ano de 
2007. Na edição de 2009 são esperados mais de 500 
mil visitantes para conferir 650 expositores, 10 shows 
nacionais, e a expectativa é de que sejam efetuados 
negócios no valor de mais de R$110 milhões.

A EFAPI contempla diversos setores, entre eles 
a agricultura familiar, e no cenário da feira, com o 
objetivo de divulgar, comercializar e propiciar a de-
gustação de produtos coloniais e agroecológicos das 
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agroindústrias familiares, ocorrerá a quarta edição da 
Tecnoagrofamiliar. 

A Tecnoagrofamiliar é uma mostra da produção 
agrícola das pequenas agroindústrias, dentro das nor-
mas e exigências legais quanto à manipulação e à co-
mercialização dos produtos nas feiras coloniais e nos 
programas de aquisição direta, como merenda escolar 
e outros programas sociais.

Os eventos agropecuários da EFAPI– 2009 reú-
nem mais de 2 mil animais no Parque de Exposições, 
divididos nos núcleos de equinos, ovinos, bovinos, 
suínos e piscicultura. Cerca de 200 criadores parti-
ciparão, e os negócios com animais devem atingir 
R$1,5 milhão. 

Com todos os investimentos que estão sendo 
efetuados, Chapecó tornar-se-á o quarto maior centro 
de mostras pecuárias do Sul do País.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 

Neto) – Concedo a palavra ao Sr.  Deputado Luiz Car-
los Hauly.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB – PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
semana passada ouvimos a Receita Federal anunciar 
que não vai pagar a restituição do Imposto de Renda; 
e, hoje, lemos em coluna de renomado jornalista que 
o Presidente Lula já havia recebido sua restituição. 

O Imposto de Renda é sagrado! Sua restituição 
nem deveria estar na mão do Governo, mas na da-
quele que o paga.

Eu estava revendo o valor que paguei no ano pas-
sado. Minha fonte é única: Congresso Nacional. Foram 
quase 60 mil reais recolhidos aos cofres do Governo 
Federal. E, se o Governo não me restitui aquilo a que 
tenho direito, isso é sinal de perigo.

O Governo vem sendo alertado por formadores de 
opinião, analistas e membros da Oposição sobre isto, 
que tem gasto muito mais do que arrecada. Quando 
faz superávit primário, já gasta mais do que arrecada. 
Mas muito mais tem gasto este ano por dizer que está 
fazendo a parte dele. Mas não está.

O gasto que tem feito é em custeio, não em in-
vestimento. Esse gasto não é investimento produtivo 
que gera emprego e riqueza. Ele não está pondo mais 
dinheiro em educação, em saúde; está pondo mais di-
nheiro para o gasto interno da máquina pública. Aí está 
o grande problema. Ele gasta muito mais este ano do 
que gastou no ano passado, e começa a apresentar 
problemas, como não pagar a tempo a restituição do 
Imposto de Renda.

Estamos analisando para ver se vamos entrar 
com ação no Supremo. Outras medidas os partidos da 
Oposição estão tomando com relação a essa desfeita 
com a classe média suada, surrada, sofrida do nosso 

Brasil. Estamos cansados de pagar impostos e com o 
fato de eles serem aplicados indevidamente.

Este é um alerta! O Presidente da República tem 
que tomar uma posição e rever essa questão. Não 
podem os burocratas mandar dessa maneira. Esse 
dinheiro é sagrado, faz falta. As famílias o esperam 
para o final de ano. 

O Governo, que vai entrar com 10 bilhões de dó-
lares no FMI, não quer pagar o Imposto de Renda?! 
Essa contradição não cola! O Ministro Guido Mante-
ga tem que explicar isso, e o Presidente Lula tem que 
puxar a orelha dele e resolver logo isso.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Concedo a palavra ao  Deputado Edinho Bez.

O SR. EDINHO BEZ (Bloco/PMDB – SC. Pela or-
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs.  Deputados, registro, nesta oportunidade, o 
lançamento do edital de licitação para o metrô de su-
perfície da Grande Florianópolis, em Santa Catarina.

Quando ocupei a Secretaria de Estado da Infra-
estrutura de Santa Catarina, iniciei as tratativas para a 
construção de metrô de superfície na Grande Florianó-
polis, por conta do acelerado processo de urbanização 
daquele centro urbano.

A ideia amadureceu e, no último mês de setem-
bro, foi assinado pelo Governador de Santa Catarina, 
Luiz Henrique da Silveira, do meu partido, o PMDB, o 
edital da concorrência pública para a contratação de 
empresa de consultoria que vai projetar o metrô e dar 
a sua viabilidade técnica, econômica e ambiental. 

O tão cogitado metrô de superfície tem assegura-
dos R$7,4 milhões para o desenvolvimento do projeto. 
A execução da obra ainda depende da finalização da 
restauração da Ponte Hercílio Luz, cuja entrega pos-
sivelmente deverá se dar até o final de 2010. A pro-
pósito, lembro que desde 2003 o Governo do Estado, 
através da Secretaria da Infraestrutura, vem gastando 
mensalmente para a sua reabilitação.

As cidades de Londres, Moscou, Paris, Nova York, 
Tóquio e Madri têm as maiores redes de metrô do mun-
do. Transportam diariamente milhões de passageiros 
que circulam por toda a cidade e respectiva área me-
tropolitana, embarcando e desembarcando em grandes 
estações intermodais. Só a capital japonesa, Tóquio, 
que tem a maior rede de metrô do planeta, transporta 
todos os dias mais de 7 milhões de passageiros.

Certamente, isso deverá resolver parte do proble-
ma de mobilidade urbana que Florianópolis enfrenta 
há muito tempo. 

Portanto, parabenizo o Governador Luiz Henrique 
da Silveira pelo dinamismo e determinação política com 
que trata os assuntos que envolvem a qualidade de vida 
dos catarinenses. E, para essa empreitada, contamos 
com o envolvimento do Município, do Governo Federal, 
do Poder Legislativo e da iniciativa privada.
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Cumprimento também o Secretário de Estado da 
Infraestrutura, o nosso colega  Deputado Mauro Mariani, 
e, em especial, o Presidente do DEINFRA, engenheiro 
Romualdo França, que, por ser o braço direito da SIE, 
tem a responsabilidade de dar andamento à política 
do Governo do Estado no setor.

Era o que tinha a dizer. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 

Neto) – Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre 
 Deputado ao  Deputado Chico Lopes.

O SR. CHICO LOPES (Bloco/PCdoB – CE. Pela 
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presiden-
te, Sras. e Srs.  Deputados, ocupo a tribuna da Casa 
para registrar o excelente trabalho que a Comissão 
de Anistia, do Ministério da Justiça, por intermédio da 
Caravana da Anistia, realizou no Ceará nos dias 6 e 
7 do corrente mês. 

Foram 2 dias de intenso trabalho e também de 
muitas emoções. A Comissão julgou 82 processos de 
históricos lutadores perseguidos pela ditadura militar 
e fez justiça a muitos jovens que tiveram a vida trans-
formada a partir do golpe de 1964. 

Acompanhei pessoalmente alguns dos julga-
mentos em que era impossível conter a emoção ao 
ver jovens senhores receberem um pedido oficial de 
desculpas do Estado brasileiro pelo mal que tinha pro-
vocado a eles e às suas respectivas famílias. É um re-
paro histórico que somente um governo democrático 
como o do Presidente Lula poderia realizar.

Ainda no dia 6 de outubro, a Assembleia Legisla-
tiva do Ceará, oportunamente, realizou sessão solene 
em homenagem à Comissão de Anistia do Ministério 
da Justiça pelo trabalho desenvolvido na educação e 
na difusão dos direitos humanos. Os  Deputados Es-
taduais observaram que a violência realizada no pas-
sado jamais poderá ser esquecida, para que o Brasil 
nunca mais viva momentos como os que aconteceram 
em passado recente.

Destaco os julgamentos de Bérgson Gurjão Fa-
rias, Frei Tito de Alencar, Abel Rodrigues Avelar, Paulo 
Emílio, Assis Aderaldo e Ielnia Farias Johnson, entre 
tantos outros igualmente importantes.

Durante os julgamentos, observei que, apesar 
dos avanços e da vitória que significou para a demo-
cracia brasileira a aprovação da Lei da Anistia, ela 
ainda não consegue fazer justiça em sua plenitude. 
Foram diversos os casos em que, mesmo com prova 
das perseguições, os conselheiros não conseguiram 
fazer a reparação material correspondente, dado que 
a prova do vínculo laboral exigida por lei nem sempre 
é de possível comprovação por quem teve de largar 

tudo, inclusive o trabalho, para fugir da perseguição 
dos ditadores.

Aproveito a oportunidade para elogiar o excelente 
trabalho realizado pela Comissão de Direitos Huma-
nos e Minorias desta Casa e para sugerir a realização 
de um debate com os conselheiros da Comissão de 
Anistia do Ministério da Justiça sobre os limites e de-
safios, inclusive legislativos, para a efetivação plena e 
justa da anistia em nosso País. 

Por fim, aproveito este espaço para homenagear, 
em nome dos cearenses que aqui represento, a Comis-
são de Anistia do Ministério da Justiça, o Presidente 
Paulo Abrão e os abnegados e dedicados conselheiros 
e funcionários pelo trabalho e contribuição que oferecem 
à consolidação da democracia em nosso País. 

Era o que eu tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 

Neto) – Concedo a palavra, pela ordem, à  Deputada 
Vanessa Grazziotin.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. 
Presidente, Sras. e Srs.  Deputados, companheiras e 
companheiras, na semana passada, falei algumas ve-
zes, até tomada de muita emoção, sobre a entrada em 
funcionamento, em caráter experimental, de Gasoduto 
Coari-Manaus, com extensão de aproximadamente 610 
quilômetros, construído pela PETROBRAS no Estado 
do Amazonas. 

A ser inaugurado em torno do dia 17 de novem-
bro pelo Presidente Lula, esse é possivelmente um dos 
maiores empreendimentos já realizados na Amazônia. 
Essa obra é importante não só pelo fato de mudar a 
matriz energética de parte do Estado do Amazonas 
para uma fonte econômica e ecologicamente melhor, 
porque mais barata e menos poluente – basta dizer 
que somente a Capital, Manaus, utiliza mais de 60% 
dos recursos da CCC, um subsídio mantido por todos 
os consumidores brasileiros para cobrir a diferença 
do custo de geração de energia elétrica dos Sistemas 
Isolados, sobretudo aqueles que utilizam óleo diesel 
como fonte de geração de energia –, mas também pelo 
fato de a PETROBRAS tê-la desenvolvido em plena 
Floresta Amazônica, sem impactos que prejudicassem 
o meio ambiente, o que hoje é uma preocupação não 
só do Brasil, porém de todo o mundo. 

Lembro-me de que, por ocasião da luta em prol 
da construção do gasoduto, uma corrente contrária 
conseguiu até o apoio de várias entidades e organi-
zações não governamentais. Dizia essa corrente que 
a construção do gasoduto seria altamente impactante 
e levaria fluxos migratórios para a região, o que, por-
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tanto, seria um fator de desmatamento e de queima-
das na Amazônia. 

Com o gasoduto já em fase experimental de ope-
ração, podemos dizer que é possível, sim, desenvolver 
a região amazônica desde que adotados cuidados am-
bientais. O desenvolvimento sustentável não constitui 
apenas peça de retórica, mas é algo possível. E uma 
das provas mais cabais e concretas disso é a mudan-
ça da matriz energética a ser agora levada a efeito no 
Amazonas com a construção desse gasoduto. 

Obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 

Neto) – Concedo a palavra ao Sr.  Deputado Geraldo 
Resende.

O SR. GERALDO RESENDE (Bloco/PMDB-MS. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
gostaria de dividir com esta Casa a bela conquista al-
cançada por Mato Grosso do Sul, após aqui chegar a 
peça orçamentária de 2010, em que estamos debru-
çados e vamos votar até o fim do ano.

Quando da discussão da Lei de Diretrizes Orça-
mentárias, por minha sugestão, a bancada trabalhou 
– está aqui presente o nosso coordenador,  Deputado 
Waldemir Moka – para obter recursos que pudessem 
viabilizar obras estruturantes no Estado. Uma das emen-
das da bancada trata da recuperação da BR-267, uma 
das rodovias mais importantes do Estado, que liga o 
Município de Nova Alvorada do Sul ao Município de 
Bataguassu. Há 27 anos não havia nenhuma interven-
ção nessa rodovia, que está entre as 10 piores do País, 
segundo a Confederação Nacional do Transporte.

Pois bem. Na peça que chegou a esta Casa, fruto 
da articulação da bancada e do trabalho junto ao DNIT, 
sob a condução belíssima do ex-Governador Marcelo 
Miranda, e ainda fruto da ação de técnicos do Governo 
do Estado, estão alocados recursos da monta de 150 
milhões de reais que vão possibilitar a recuperação 
total dos 250 quilômetros que ligam Nova Alvorada 
do Sul a Bataguaçu. 

Segundo informações do DNIT, o processo licita-
tório já está totalmente concluído. A obra será dividida 
em 4 grandes trechos, e a recuperação terá início no 
mês de outubro, o que traz alegria a todos aqueles que 
moram ao longo dessa rodovia e àqueles que a utili-
zam, na medida em que essa é a principal rodovia que 
liga a região do Mato Grosso do Sul, principalmente a 
região da Grande Dourados, ao Estado de São Paulo, 
e por onde ecoa a nossa produção. 

Portanto, divido com esta Casa, fruto da iniciativa 
da bancada do Mato Grosso do Sul, esse belíssimo 
trabalho que resultou na alocação de recursos para 

podermos iniciar a recuperação da BR-267, de Nova 
Alvorada do Sul a Bataguaçu. 

Muito obrigado.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR:

Sr. Presidente, Sras. e Srs.  Deputados, divido 
agora com os meus companheiros Parlamentares 
mais uma das grandes conquistas para o Estado do 
Mato Grosso do Sul, neste ano de 2009. Conseguimos 
incluir na peça orçamentária recém chegada ao Con-
gresso Nacional, ainda no primeiro semestre, emenda 
que possibilita a destinação de R$150 milhões para 
a recuperação da BR-267, no trecho que vai de Nova 
Alvorada do Sul a Bataguassu. 

Essa ação foi fruto do trabalho conjunto da nossa 
bancada federal, em articulação com o Departamento 
Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT) e o 
Governo Estadual.

A BR-267 é uma das mais importantes rodovias 
federais que cruzam o Mato Grosso do Sul. E há exa-
tos 27 anos o projeto de recuperação daquela estrada 
estava parado. A rodovia BR-267 liga o Município de 
Nova Alvorada do Sul à cidade de Bataguassu, e é 
uma das principais vias de acesso ao Estado de São 
Paulo. De acordo com informações dadas pelo DNIT, 
o trabalho de recuperação da rodovia será iniciado 
ainda neste mês de outubro.

O projeto prevê a recuperação total da rodovia, 
desde a ponte Maurício Joupert, sobre o Rio Paraná, 
na divisa entre São Paulo e Mato Grosso do Sul, até 
o Município de Nova Alvorada do Sul. Nesse trecho, a 
pista e o acostamento serão recuperados e serão im-
plantados 25 quilômetros de terceira faixa. A previsão 
é de que esse trabalho seja feito em 18 meses. 

Considero essa notícia uma conquista estratégica 
para Mato Grosso do Sul. Essa rodovia está entre as 
10 piores do País, conforme levantamento da Confe-
deração Nacional dos Transportes (CNT), e finalmen-
te receberá a atenção que milhares de motoristas e 
passageiros vêm solicitando há anos.

Por isso me empenhei tanto junto aos meus co-
legas Parlamentares até que todos estivessem con-
vencidos de que esse esforço conjunto valia a pena, 
não só pelo significado econômico que essa importan-
te via tem para o Mato Grosso do Sul, mas também 
pelo aspecto da segurança que essa obra trará para 
os usuários.

Para chegar a esta conquista foi muito importante 
poder contar com o apoio do superintendente do DNIT 
em MS, engenheiro Marcelo Miranda, e do Chefe do 
Serviço de Engenharia, Guilherme Alcântara de Car-
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valho. Ambos fazem trabalho notável à frente daquele 
órgão, ajudando a por em prática uma transformação 
para melhor das rodovias federais que cruzam o nosso 
Estado. E o meu papel, a partir de agora, é cuidar para 
que essa emenda não seja prejudicada, para que ne-
nhum corte no orçamento comprometa a restauração 
da rodovia e que o trabalho possa ser realizado sem 
sustos, no prazo previsto.

O longo tempo de paralisação da obra, que come-
çou em 1978 e que foi interrompida em 1982, portanto 
há 27 anos, se deve a pendências judiciais que final-
mente foram superadas. Com o fim dessas pendências, 
finalmente os trabalhos poderão ser reiniciados. O DNIT 
informa que o trabalho será feito em 4 lotes, sendo que 
todos já estão licitados, e 3 deles, contratados.

Faço questão de ressaltar aqui a sintonia fina que 
vem marcando o trabalho da nossa bancada com o Go-
vernador André Puccinelli. Em parceria com o Governo 
do Estado, temos definido ações estratégicas para o 
desenvolvimento de todas as regiões de Mato Gros-
so do Sul. E exemplos não faltam. Nosso trabalho em 
conjunto já garantiu outras importantes obras, como 
a duplicação que está acontecendo no trecho urbano 
da BR-163, em Dourados; a restauração da mesma 
rodovia de Vila Vargas até Nova Alvorada do Sul; a 
revitalização da MS-463, de Dourados a Ponta Porã; 
a duplicação da MS-156, entre Dourados e Itaporã; e, 
mais recentemente, o compromisso pela construção 
da Perimetral Norte.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 

Neto) – Com a palavra, pela ordem, o  Deputado Nilson 
Mourão. S.Exa. dispõe de até 3 minutos na tribuna.

O SR. NILSON MOURÃO (PT – AC. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. 
 Deputados, a Academia Real de Ciências da Suécia 
concedeu o Prêmio Nobel da Paz ao Presidente dos 
Estados Unidos, Barack Obama. 

É princípio da Academia, depois de analisar as 
teses, de comprovar os trabalhos efetivamente reali-
zados, conceder o Prêmio Nobel Física, de Economia, 
de Medicina e da Paz. 

O Presidente Barack Obama, rigorosamente, até 
o presente momento, não conseguiu apresentar ao 
mundo um trabalho concreto de construção da paz, 
e, não obstante isso, recebeu o prêmio. Por quê, Sr. 
Presidente?

Entendo que a Academia, numa decisão rara, 
apostou no futuro, apostou na possibilidade de o Pre-
sidente Barack Obama contribuir para a estabilização 
do mundo e para a paz entre as nações. Na verdade, 
o que chamou a atenção da Academia foi uma de suas 

ações, em conjunto com a Rússia, pela redução dos 
arsenais nucleares. Mas os Estados Unidos têm apro-
ximadamente 3 mil artefatos nucleares, e reduziram 
apenas 150, 200, 250. A Rússia, do mesmo modo. A 
redução, portanto, foi insignificante. O que esses 2 
países ainda possuem de artefatos nucleares dá para 
destruir o mundo por várias vezes. 

Apesar disso, ilustre Presidente, do plenário des-
ta Casa, quero manifestar meu contentamento e dizer 
que a Academia, ao conceder o Prêmio Nobel da Paz 
ao Presidente Barack Obama, acertou. Acertou por-
que a concessão pode constituir um incentivo e, ao 
mesmo tempo, uma mensagem clara ao Presiden-
te da nação mais poderosa do mundo, econômica e 
militarmente, no sentido de que ele muito pode fazer 
pela paz mundial. 

Ao lhe ser concedido o Prêmio Nobel da Paz, 
Barack Obama recebe uma mensagem da Academia 
Real Sueca. A Academia expressou o sentimento do 
mundo de que as suas possibilidades são amplas e 
de que ele conta com o apoio do mundo para gestos 
concretos em favor da construção da paz mundial.

Muito obrigado, ilustre Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos Magalhães 

Neto) – Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre 
 Deputado Paes de Lira.

O SR. PAES DE LIRA (Bloco/PTC – SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs.  Deputados, ilustres telespectadores da TV Câmara, 
da Venezuela vêm cada vez notícias mais assustadoras. 
Muita gente afirma que ainda há democracia naquele 
país. É de se duvidar. Uma das imagens recentes que 
mais nos levam a duvidar da existência de espírito de-
mocrático na Venezuela foi a risada até obscena de 
Chávez ao sugerir que, na verdade, o Presidente Lula 
tinha conhecimento das manobras para a chegada de 
Zelaya à Embaixada brasileira. Isso colocou em xeque 
o nome do Brasil no concerto das nações.

Agora, a Assembleia Nacional, dominada com 
mão de ferro por Chávez, cria a chamada Milícia Boliva-
riana, uma milícia popular, composta de civis armados 
que se destinam a dar sustentação ao regime.

Já vimos isso, especialmente na década de 30 
do século passado, a ocorrência de fatos semelhantes 
em 2 países que acabaram sendo decisivos para os 
acontecimentos que levaram à 2ª Guerra Mundial: na 
Alemanha nazista, sob controle de Hitler, e na União 
Soviética de então, sob o comando de Stalin. 

Embora algumas pessoas digam que essas milí-
cias sejam a SS de Chávez, na verdade, elas não são 
bem a SS. Elas são o primórdio da SS. Elas são as 
famosas SA, ou seja, tropas de baderneiros uniformi-
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zados especializadas em espancar pessoas e perse-
guir grupos minoritários, como ocorreu com os judeus 
alemães, para abrir caminho para o estabelecimento 
de um regime de força. Na União Soviética, membros 
da Komsomol chegavam a delatar os próprios pais e 
também se caracterizavam pelo uso dos uniformes da 
juventude comunista. 

Isso é realmente um perigo, isso é um mau exem-
plo. Isso não é sintoma de democracia. Na verdade, é 
sintoma do estabelecimento de um processo autoritário 
que acaba, inevitavelmente, numa ditadura, com tudo 
o que as ditaduras fizeram ao longo da história.

Esse senhor que governa a Venezuela não é 
exemplo de democracia para nós, nem é uma boa ami-
zade para o Brasil. Ao ficarmos perto dele, por via dos 
erros primários da nossa diplomacia, acabamos preju-
dicando a imagem do Brasil no concerto das nações. O 
que deveria o Brasil fazer era repelir iniciativas desse 
tipo e se afastar de qualquer um que seja um projeto 
de tirano, como é o governante da Venezuela.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 

Neto) – Com a palavra, pela ordem, o  Deputado Ar-
naldo Faria de Sá.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Parlamentares, quero registrar alguns eventos 
de que tive a oportunidade de participar ontem. 

Inicialmente, a celebração do Dia das Criança 
em Caieiras, promovida pela Margarida. Depois, do 
projeto social Vita, do CDM Congonhas, junto com 
o Ítalo. E também na Beira Rio da Brasilina, com o 
Guilherme, o Hélio e a Irene. E na Comunidade Cali-
fórnia, da Cursino, também com o Ítalo, com o Júlio e 
com a Solange. 

Quero registrar a Festa das Crianças da Rua 
João Maria de Almeida, na Beira Rio Vila Campestre, 
com o Rodrigo; o Dia das Crianças na Rua Cônego 
Xavier, em Heliópolis, com o Milton, onde houve uma 
grande concentração; e também o Dia das Crianças 
realizado em Salesópolis, por intermédio do Vereador 
Ratinho, na Praça dos Remédios. 

Registro também a festa das crianças realizada 
em Moleque Travesso, na Avenida do Café. Foi uma 
grande festa, em que distribuíram salada para todas 
as crianças.

No domingo, tivemos também a festa das crian-
ças em Jundiaí com o Vereador Marcelo Gaspaldo, um 
grande trabalho na área do CECAP. 

E também tivemos no almoço dos idosos de 
Caieiras, da turma do Jardim Esperança, realizado 
pelo Vereador Álvaro Berti e pelo Vice-Prefeito Ger-

sinho. Foi uma grande concentração. Aliás, Caieiras 
tem feito um grande trabalho para todas as entidades 
da terceira idade.

Quero registrar que não estive presente na festa 
das crianças do líder comunitário Manoel, do Jardim 
Iporã, mas foi uma grande realização.

E, na sexta-feira, tive a oportunidade de parti-
cipar do Programa Ação e Reação, com Augusto, na 
TV Santa Cecília, em Santos, e de discutir questões 
de interesse dos aposentados e dos pensionistas. Foi 
extremamente importante essa participação.

E, na última quinta-feira, tivemos o jantar da Exe-
cutiva do PTB de Itaim Paulista, promovido pelo Toni-
nho Duana, com a participação do Jorge e de todos 
aqueles que fazem um grande trabalho de recupera-
ção da imagem de Itaim Paulista, trabalho iniciado na 
época em que fui Secretário do Governo, ocasião em 
que criei a hoje Subprefeitura do Itaim.

Domingo, tivemos uma reunião em Osasco e San-
to André com Vereadores e suplentes. A de Osasco foi 
presidida pelo Feliciano; a de Santo André, pela Eliá. 
Tenham todos a certeza de que continuaremos na luta 
em defesa da Emenda Constitucional nº 58. 

Era o registro que, com muitas alegria, eu queria 
fazer, mostrando a intensa atividade que existe na nossa 
base no dia a dia e que esse trabalho de valorização 
das crianças é feito sem nenhum apoio governamental 
pelos líderes comunitários.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 

Neto) – Concedo a palavra, pela ordem, ao  Deputado 
Pedro Fernandes.

O SR. PEDRO FERNANDES (PTB – MA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs.  Deputados, amanhã, no Estado Maranhão, será 
realizado um encontro entre o Governo do Estado e 
a iniciativa privada. Estão sendo construídos no Es-
tado uma grande hidrelétrica e duas grandes terme-
létricas. Estão também previstos grandes projetos na 
área de petróleo e na de produção de alimentos. E, 
com esse encontro entre Estados e empresariado, 
pretende-se facilitar os trâmites para a implantação 
desses projetos.

O Porto de Itaqui, hoje o maior do mundo, está 
sendo ampliado. Grandes navios voltaram a frequentar 
o porto. Hoje, por exemplo, contamos com mais de 20 
navios. Precisamos, naturalmente, discutir essa am-
pliação e a chegada da Norte-Sul para fortalecermos 
o Corredor Centro-Norte.

Amanhã, vamos dar aos empresários a garantia 
de que o Maranhão, que agora voltou ao trabalho, fa-
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cilitará todos esses empreendimentos, com licenças 
ambientais com prazos certos e corretos.

Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para 
registrar o aniversário de 50 anos, ocorrido no dia 10 
de outubro, de Governador Archer, pequeno município 
do meu Estado.

Quero parabenizar a população e agradecer ao 
Prefeito Nonatinho e ao Vice-Prefeito Josuel o convite 
para participar das comemorações. 

Envio também um abraço aos Vereadores na 
pessoa do Presidente da Câmara Municipal, Vereador 
Valério, e à população daquele belo município. Num dia 
de muito civismo, a juventude e as igrejas evangélicas 
e católicas fizeram belíssima apresentação na praça 
da cidade sobre a história do Município e as dificul-
dades que enfrentou até chegar à sua emancipação 
político-administrativa.

Estão de parabéns a comunidade do Município 
de Governador Archer e o Prefeito Nonatinho, que re-
aliza um grande trabalho. O Prefeito Nonatinho está 
conseguindo superar a crise econômica que atingiu 
pesadamente os municípios brasileiros. Agora, vamos 
levar a Governador Archer não só recursos estaduais, 
mas também federais para que incrementar ainda mais 
o desenvolvimento do Município.

Aliás, faço um apelo à Superintendência do Ban-
co do Brasil a fim de que coloque imediatamente em 
funcionamento da agência da cidade. A agência foi 
assaltada e os bandidos explodiram o local, mas o 
Banco do Brasil está apto a começar a obra na pró-
xima semana. Peço, então, que os trabalhos sejam 
acelerados, porque a comunidade está muito sacrifi-
cada com a falta da agência, uma vez que tem de se 
deslocar para outros municípios a fim de realizar suas 
transações bancárias.

Deixo, portanto, este apelo à Superintendência do 
Banco do Brasil, que, tenho certeza, vai encaminhá-lo 
imediatamente.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Pedro Fernan-
des, o Sr. Antonio Carlos Magalhães Neto, 2º 
Vice Presidente, deixa a cadeira da presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. Marco Maia, 1º 
Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Com a pa-
lavra, pela ordem, o  Deputado Ilderlei Cordeiro.

O SR. ILDERLEI CORDEIRO (PPS – AC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs.  Deputados, venho à tribuna desta Casa relatar 
a missão realizada na semana passada no Peru. O 
 Deputado Ciro Pedrosa, colega do PV de Minas Gerais, 

e eu fomos convidados pelo Centro de Planejamento 
Nacional do Peru – CEPLAN, por meio do Presidente 
Agustín Haya de la Torre e do Diretor Engenheiro Elias 
Ruiz, para participar de debate no Fórum Internacional 
de Desenvolvimento Regional.

Participaram do evento Governadores regionais 
– que no Peru são chamados Presidentes –, a exem-
plo do Governador de Ucayalli, Jorge Velásquez, do 
Governador de Ancash, Cezar Alvarez, do Governador 
de Huanuco, Jorge Espinoza, Ministros e também o 
Presidente Alan García, que abriu o fórum falando do 
intercâmbio entre os países vizinhos e o Peru. 

O Brasil foi um dos países mais citados pelo Pre-
sidente Alan Garcia. O  Deputado Ciro Pedrosa partici-
pou da abertura do evento, mas teve de sair de lá por 
volta do meio dia. Mesmo assim, pôde constatar que 
o Peru teve altíssimo desenvolvimento nos últimos 2 
anos, com o seu PIB crescendo mais 5% anualmente. 
É um país que realmente tem interesse em ampliar o 
intercâmbio com o Brasil.

A Rodovia Interoceânica será concluída até o 
próximo ano, mas eles são audaciosos, Sr. Presidente, 
nobres  Deputados, e querem mais investimentos nas 
áreas de estradas (ferrovia e rodovia), energia e mine-
ração. O potencial da ligação Cruzeiro do Sul-Pucalpa 
é um dos fatores fundamentais de todos querermos a 
realização da estrada. Se não der para construir a es-
trada, trabalharemos para conseguir a ferrovia.

Além da Rodovia Interoceânica, eles já estão 
debatendo a ferrovia que sairá de Rondônia até o 
Pacífico, porque a estrutura de ferrovia implica me-
lhores condições de transporte para a Região Norte 
e, inclusive, para o transporte da soja e do milho do 
Centro-Oeste.

Quero ainda assinalar, Sr. Presidente, dizer que 
no dia 11 de dezembro o Presidente Lula manterá, no 
Peru, encontro com Alan Garcia para assinar tratados 
de acordo entre os 2 países. Na condição de Presidente 
da Frente Parlamentar Brasil-Peru, convido os colegas 
a participarem desse encontro de intercâmbio entre os 
2 países. Precisamos do apoio deste Congresso Na-
cional e da iniciativa privada para mais investimentos 
tanto no Brasil como no Peru em relação à construção 
desse corredor em direção à Ásia.

Agradeço ao Embaixador do Peru no Brasil, Hugo 
de Zela, e ao representante da Embaixada brasileira 
Carlos da Fonseca, o trabalho que estão fazendo em 
torno desse tratado que tratará de temas importantes 
para os 2 países, como intercâmbio comercial e de-
senvolvimento de ferrovias e rodovias. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo 
a palavra, pela ordem, ao  Deputado Silvio Costa, do 
PTB de Pernambuco.

O SR. SILVIO COSTA (Bloco/PMN – PE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, começo 
citando o  Deputado Arnaldo Madeira, que considero um 
dos melhores quadros da Oposição nesta Casa. 

Hoje, o jornal O Globo traz uma matéria fruto 
de estudo de S.Exa. Para quem é oposição, uma ma-
téria até competente, porém com um erro histórico. O 
 Deputado Arnaldo Madeira, tenho certeza, falou em 
nome de parte da Oposição. 

Diz a Oposição que o Presidente Lula, em 6 anos, 
contratou 57 mil servidores no Poder Executivo. O que 
isso significa, Sr. Presidente? Significa 2,5% do total 
de servidores; significa que Lula aumentou em 0,4% 
por ano o número de servidores. Só que o Brasil tem 
2 milhões e 100 mil servidores públicos. Desse total, 
Lula só contratou 57 mil. 

Cabe, então, a pergunta ao competente  Deputado 
Arnaldo Madeira: quem contratou os outros 2 milhões 
e 50 mil? S.Exa. não explica, mas eu vou fazê-lo. Sabe 
quem contratou esses 2 milhões de servidores? Foi 
parte do DEM, que antigamente era Arena, PDS, PFL, 
e parte do PSDB, aqueles que governaram este País 
ao longo do tempo.

Todos sabem como um servidor era admitido no 
Poder Executivo antes da Constituição de 1988. Era 
simples: bastava um bilhetinho. Antes de 1988, bastava 
um bilhete de um  Deputado Federal, de um  Deputado 
Estadual ou de um Vereador para o Presidente de Re-
pública e no outro dia a nomeação estava publicada 
Diário Oficial.

O meu amigo e competente  Deputado Arnaldo 
Madeira esqueceu-se de elogiar Lula – era para elogiá-
lo e não para criticá-lo. Lula só contratou 57 mil servi-
dores; a Oposição do Brasil contratou 2 milhões e 50 
mil servidores, e a maioria por bilhete. Quem inviabi-
lizou a capacidade de investimento do País, que hoje 
é em torno de 4%, claro que foi a Oposição. Quem in-
viabilizou o Estado brasileiro, que é lento e precisa de 
agilidade, foi parte da Oposição deste País.

Portanto, Sr. Presidente, é importante que a Opo-
sição não tente confundir. Não dá para dizer que o Pre-
sidente Lula inchou a máquina estatal. Não é verdade, 
isso é uma falácia. Qual parcela da classe política é a 
grande responsável pelo inchaço da máquina pública? 
É evidente que parte da Oposição deste País.

Portanto, em que pese aquela matéria ter sido 
fruto de um Parlamentar que estuda, que pesquisa 
e que vai atrás dos números, dessa vez os números 
apontados por S.Exa. foram contra o seu candidato, 

José Serra, porque a Oposição compactua com o 
inchaço da máquina administrativa há muito tempo 
neste País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Com a pa-

lavra, pela ordem, o  Deputado Alberto Fraga.
O SR. ALBERTO FRAGA (DEM – DF. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o  Deputado 
Arnaldo Madeira não quis se pronunciar, talvez porque 
prefira uma página inteira do jornal O Globo aos Anais 
da Câmara. Talvez seja esta a razão por que S.Exa. não 
precise dar resposta ao  Deputado Silvio Costa.

Mas, Sr. Presidente, uso a palavra para tranqui-
lizar a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros do Dis-
trito Federal: amanhã, finalmente, deverá ser votado o 
projeto sobre o Plano de Cargos e Salários. 

Evidentemente, após conversar com o Governo, 
vamos ressalvar algumas emendas, principalmente 
aquelas que não gerem despesas. Dessa forma, não 
fugiremos da competência dos  Deputados, que não 
podem aprovar emendas que impliquem criação de 
despesas para o Executivo. O Governo acatou tão 
somente as emendas que visam fazer alguns ajustes 
no Plano de Cargos e Salários.

Amanhã, portanto, quando da discussão do pro-
jeto, certamente estará nas galerias desta Casa uma 
representação de policiais militares e bombeiros para 
sensibilizar os Parlamentares sobre a importância do 
Plano de Cargos e Salários para esses profissionais 
de segurança pública.

Lembro que houve atraso na votação porque o 
Presidente Lula prometeu encaminhar a matéria por 
medida provisória, e, no entanto, o fez por projeto de lei 
– e, para votá-lo, a pauta precisa estar destrancada. 

Esse Plano de Cargos e Salários cria a gratifica-
ção por risco de vida para o policial e para o bombeiro 
militar. Por incrível que pareça, em Brasília, na Capital 
Federal, os policiais não percebem essa gratificação. 
Mesmo que seja implantada em 6 anos, será impor-
tante para o policial desempenhar suas funções com 
mais tranquilidade. Se vier a acontecer um infortúnio 
e o policial perder a sua vida, pelo menos a viúva e os 
filhos estarão protegidos e amparados. 

Sr. Presidente, amanhã a Polícia Militar e o Corpo 
de Bombeiros Militares estarão nas galerias da Casa 
para sensibilizar os Parlamentares a votarem favora-
velmente a esse projeto.

Eram as considerações que eu tinha a fazer.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Apresen-

tação de proposições.
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VI – 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 
Urzeni Rocha PSDB 
Total de Roraima: 6

AMAPÁ

Antonio Feijão PSDB 
Total de Amapá:1

PARÁ

Lúcio Vale PR 
Paulo Rocha PT 
Zequinha Marinho PSC 
Total de Pará: 3

AMAZONAS

Átila Lins PMDB PmdbPtc
Lupércio Ramos PMDB PmdbPtc
Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Amazonas: 3

RONDONIA

Eduardo Valverde PT 
Ernandes Amorim PTB 
Marinha Raupp PMDB PmdbPtc
Moreira Mendes PPS 
Total de Rondonia: 4

ACRE

Henrique Afonso PV 
Ilderlei Cordeiro PPS 
Nilson Mourão PT 
Total de Acre: 3

TOCANTINS

João Oliveira DEM 
Lázaro Botelho PP 
Moises Avelino PMDB PmdbPtc
Osvaldo Reis PMDB PmdbPtc
Vicentinho Alves PR 
Total de Tocantins: 5

MARANHÃO

Carlos Brandão PSDB 
Domingos Dutra PT 
Julião Amin PDT 
Pedro Fernandes PTB 
Zé Vieira PR 
Total de Maranhão: 5

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB PmdbPtc
Ariosto Holanda PSB PsbPCdoBPmnPrb
Chico Lopes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Eunício Oliveira PMDB PmdbPtc
Flávio Bezerra PMDB PmdbPtc
José Guimarães PT 
José Linhares PP 
Leo Alcântara PR 
Marcelo Teixeira PR 
Mauro Benevides PMDB PmdbPtc
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Zé Gerardo PMDB PmdbPtc
Total de Ceará: 12

PIAUÍ

Átila Lira PSB PsbPCdoBPmnPrb
José Maia Filho DEM 
Júlio Cesar DEM 
Marcelo Castro PMDB PmdbPtc
Nazareno Fonteles PT 
Paes Landim PTB 
Themístocles Sampaio PMDB PmdbPtc
Total de Piauí: 7

RIO GRANDE DO NORTE

Felipe Maia DEM 
Sandra Rosado PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Rio Grande do Norte: 2

PARAÍBA

Armando Abílio PTB 
Damião Feliciano PDT 
Luiz Couto PT 
Major Fábio DEM 
Marcondes Gadelha PSB PsbPCdoBPmnPrb
Rômulo Gouveia PSDB 
Vital do Rêgo Filho PMDB PmdbPtc
Wilson Braga PMDB PmdbPtc
Total de Paraíba: 8

PERNAMBUCO

André de Paula DEM 
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Fernando Coelho Filho PSB PsbPCdoBPmnPrb
Fernando Ferro PT 
Fernando Nascimento PT 
Gonzaga Patriota PSB PsbPCdoBPmnPrb
Inocêncio Oliveira PR 
José Chaves PTB 
Pedro Eugênio PT 
Roberto Magalhães DEM 
Silvio Costa PMN PsbPCdoBPmnPrb
Wolney Queiroz PDT 
Total de Pernambuco: 11

ALAGOAS

Antonio Carlos Chamariz PTB 
Benedito de Lira PP 
Total de ALAGOAS 2

SERGIPE

Albano Franco PSDB 
Eduardo Amorim PSC 
José Carlos Machado DEM 
Total de Sergipe: 3

BAHIA

Antonio Carlos Magalhães Neto DEM 
Claudio Cajado DEM 
Daniel Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Edson Duarte PV 
Emiliano José PT 
Fábio Souto DEM 
Geraldo Simões PT 
João Carlos Bacelar PR 
Jorge Khoury DEM 
José Carlos Aleluia DEM 
José Carlos Araújo PR 
Joseph Bandeira PT 
Jutahy Junior PSDB 
Luiz Alberto PT 
Luiz Carreira DEM 
Márcio Marinho PRB PsbPCdoBPmnPrb
Maurício Trindade PR 
Paulo Magalhães DEM 
Sérgio Barradas Carneiro PT 
Severiano Alves PMDB PmdbPtc
Veloso PMDB PmdbPtc
Zezéu Ribeiro PT 
Total de Bahia: 22

MINAS GERAIS

Antônio Roberto PV 
Aracely de Paula PR 
Elismar Prado PT 
Jô Moraes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb

João Bittar DEM 
José Santana de Vasconcellos PR 
Lael Varella DEM 
Luiz Fernando Faria PP 
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Marcos Lima PMDB PmdbPtc
Marcos Montes DEM 
Maria Lúcia Cardoso PMDB PmdbPtc
Miguel Corrêa PT 
Paulo Delgado PT 
Rodrigo de Castro PSDB 
Saraiva Felipe PMDB PmdbPtc
Virgílio Guimarães PT 
Total de Minas Gerais:17

ESPÍRITO SANTO

Camilo Cola PMDB PmdbPtc
Capitão Assumção PSB PsbPCdoBPmnPrb
Jurandy Loureiro PSC 
Lelo Coimbra PMDB PmdbPtc
Manato PDT 
Sueli Vidigal PDT 
Total de Espírito Santo: 6

RIO DE JANEIRO

Andreia Zito PSDB 
Arnaldo Vianna PDT 
Brizola Neto PDT 
Carlos Santana PT 
Chico DAngelo PT 
Cida Diogo PT 
Dr. Adilson Soares PR 
Edson Ezequiel PMDB PmdbPtc
Eduardo Cunha PMDB PmdbPtc
Eduardo Lopes PRB PsbPCdoBPmnPrb
Fernando Gabeira PV 
Geraldo Pudim PR 
Glauber Braga PSB PsbPCdoBPmnPrb
Hugo Leal PSC 
Jair Bolsonaro PP 
Léo Vivas PRB PsbPCdoBPmnPrb
Luiz Sérgio PT 
Nelson Bornier PMDB PmdbPtc
Otavio Leite PSDB 
Pastor Manoel Ferreira PR 
Rodrigo Maia DEM 
Solange Amaral DEM 
Suely PR 
Total de Rio de Janeiro: 23

SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Antonio Bulhões PMDB PmdbPtc
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Antonio Carlos Pannunzio PSDB 
Arnaldo Faria de Sá PTB 
Arnaldo Jardim PPS 
Arnaldo Madeira PSDB 
Cândido Vaccarezza PT 
Carlos Zarattini PT 
Devanir Ribeiro PT 
Dr. Talmir PV 
Dr. Ubiali PSB PsbPCdoBPmnPrb
Duarte Nogueira PSDB 
Eleuses Paiva DEM 
Emanuel Fernandes PSDB 
Fernando Chucre PSDB 
Francisco Rossi PMDB PmdbPtc
Guilherme Campos DEM 
Ivan Valente PSOL 
Janete Rocha Pietá PT 
João Dado PDT 
Jorginho Maluly DEM 
José Aníbal PSDB 
José Eduardo Cardozo PT 
José Genoíno PT 
Luciana Costa PR 
Luiza Erundina PSB PsbPCdoBPmnPrb
Marcelo Ortiz PV 
Márcio França PSB PsbPCdoBPmnPrb
Paes de Lira PTC PmdbPtc
Paulo Pereira da Silva PDT 
Paulo Teixeira PT 
Renato Amary PSDB 
Roberto Alves PTB 
Roberto Santiago PV 
Silvio Torres PSDB 
Valdemar Costa Neto PR 
Vicentinho PT 
William Woo PSDB 
Total de São Paulo: 38

MATO GROSSO

Carlos Bezerra PMDB PmdbPtc
Eliene Lima PP 
Homero Pereira PR 
Total de Mato Grosso: 3

DISTRITO FEDERAL

Jofran Frejat PR 
Magela PT 
Rodrigo Rollemberg PSB PsbPCdoBPmnPrb
Tadeu Filippelli PMDB PmdbPtc
Total de Distrito Federal: 4

GOIÁS

Chico Abreu PR 

João Campos PSDB 
Jovair Arantes PTB 
Marcelo Melo PMDB PmdbPtc
Pedro Chaves PMDB PmdbPtc
Pedro Wilson PT 
Sandro Mabel PR 
Tatico PTB 
Total de Goiás: 8

MATO GROSSO DO SUL

Antonio Cruz PP 
Geraldo Resende PMDB PmdbPtc
Marçal Filho PMDB PmdbPtc
Nelson Trad PMDB PmdbPtc
Waldemir Moka PMDB PmdbPtc
Total de Mato Grosso do Sul: 5

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM 
Alceni Guerra DEM 
Alex Canziani PTB 
Assis do Couto PT 
Cezar Silvestri PPS 
Chico da Princesa PR 
Dilceu Sperafico PP 
Dr. Rosinha PT 
Eduardo Sciarra DEM 
Giacobo PR 
Gustavo Fruet PSDB 
Hermes Parcianello PMDB PmdbPtc
Luiz Carlos Hauly PSDB 
Luiz Carlos Setim DEM 
Moacir Micheletto PMDB PmdbPtc
Nelson Meurer PP 
Osmar Serraglio PMDB PmdbPtc
Ricardo Barros PP 
Takayama PSC 
Total de Paraná: 19

SANTA CATARINA

Acélio Casagrande PMDB PmdbPtc
Angela Amin PP 
Celso Maldaner PMDB PmdbPtc
Edinho Bez PMDB PmdbPtc
Fernando Coruja PPS 
Vignatti PT 
Zonta PP 
Total de Santa Catarina: 7

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP 
Emilia Fernandes PT 



Outubro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 14 56587 

Enio Bacci PDT 
Geraldinho PSOL 
Germano Bonow DEM 
Luis Carlos Heinze PP 
Luiz Carlos Busato PTB 
Manuela DÁvila PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Marco Maia PT 
Mendes Ribeiro Filho PMDB PmdbPtc
Nelson Proença PPS 
Onyx Lorenzoni DEM 
Osvaldo Biolchi PMDB PmdbPtc
Total de Rio Grande Do Sul: 13

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – A lista de 
presença registra o comparecimento de 240 Senhoras 
 Deputadas e Senhores  Deputados.

O SR. MAURO BENEVIDES – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB – 
CE. Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. 
Presidente, Sras. e Srs.  Deputados, em solenidade 
imponente, a Universidade Estadual Vale do Acaraú, 
sediada a sua Reitoria em Sobral, promoveu sessão 
solene de outorga do título de Doutor Honoris Causa à 
Desembargadora Gizela Nunes Costa, Presidente do 
Tribunal Regional Eleitoral e membro do Poder Judiciário 
cearense, no qual pontificam as lídimas expressões do 
pensamento jurídico em nossa unidade federada.

Com desempenho exemplar ao longo de sua ju-
dicatura, a homenageada destacou-se por seus mé-
ritos incontáveis, projetando-se como magistrada in-
tegérrima, o que se acha manifestado em seus votos 
monocráticos e sentenças fundamentadas no Direito 
e na Justiça.

No corrente exercício, ascendeu à Presidência do 
Tribunal Regional Eleitoral, tendo como Vice naquela 
Corte o preclaro desembargador Gerardo Brigido, igual-
mente detentor do respeito e da admiração de seus 
pares pelo talento fulgurante que possui, bem assim 
a forma retilínea com que atua no Tribunal de Justiça 
e no TRE, com proficiência incomparável.

O Prof. Antônio Volaço Martins, na condição de 
Magnífico Reitor da UVA, iniciou o séquito processional, 
com todos os integrantes envergando vestes talares, 
que deram ao acontecimento excepcional brilhantismo, 
num impecável ritual das assembleias do gênero.

Na oração que proferiu, a laureada mencionou a 
sua trajetória na vida pública, sempre preocupada em 
que fossem respeitadas as normas pertinentes a uma 
maior celeridade na prestação jurisdicional – princípio 
que tantas vezes aqui se defendeu quando se proces-

saram os debates em torno da reforma votada pelo 
Congresso Nacional, em 2003, sob aplausos gerais.

Ao registrar desta tribuna o título merecidamente 
conferido à desembargadora Gizela Nunes da Costa, 
desejo cumprimentá-la efusivamente, podendo fazê-lo 
em nome de nossa representação parlamentar, num 
endosso indiscrepante ao galardão a que faz jus, por 
sua competência invulgar e pela correção com que se 
posicionou em todas as instâncias perlustradas, sempre 
movida pelo sentimento de ser devotada escrava do 
cumprimento do dever, na observância de princípios 
éticos inarredáveis, dos quais jamais se afastou. 

A SRA. CIDA DIOGO – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Tem V.Exa. 
a palavra.

A SRA. CIDA DIOGO (PT – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
 Deputados, solicito a V.Exa. seja registrado nos Anais 
da Casa matéria assinada pelo Presidente do Partido 
dos Trabalhadores, nosso companheiro  Deputado Fe-
deral Ricardo Berzoini, publicada hoje no jornal O Glo-
bo, do Estado do Rio de Janeiro, intitulada Di Franco 
e a nova marola. 

O Presidente Ricardo Berzoini responde à altura 
críticas à decisão do Partido dos Trabalhadores relati-
vamente à suspensão de 2 de seus membros, ambos 
 Deputados Federais, que sistematicamente descum-
priam suas decisões. 

A resposta do Presidente foi exatamente na defe-
sa do PT, partido que, historicamente, sempre primou 
pela defesa na democracia no País e, internamente, 
pelo respeito às decisões partidárias. 

MATÉRIA A QUE SE REFERE A ORA-
DORA:

OPINIÃO

Di Franco e a nova marola
Ricardo Berzoini
Tanto quanto a economia, a política brasileira 

também está sujeita a marolinhas. Num caso e no 
outro, são ideias que começam a se formar, ganham 
como e dão a impressão de que irão atropelar tudo à 
sua frente. Mas, a exemplo da marola original, acabam 
refluindo antes de arrebentar.

O mais novo desses fenômenos vem sendo pro-
duzido por um grupo destacado de doutores. Com 
espaço cativo nas páginas dos jornais, eles buscam 
sistematicamente embaralhar e deturpar conceitos 
sedimentados há séculos na tradição democrática oci-
dental. Assim, a ditadura virou “ditabranda”, o governo 
golpista de Honduras virou “governo interino” e a con-
sulta popular virou sinônimo de “autoritarismo”.
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No último dia 4 de outubro, essa marola revisionis-
ta voltou-se contra o PT – o que não é exatamente uma 
novidade. Em artigo publicado na página de Opinião 
deste jornal, o Doutor Carlos Alberto Di Franco acusou 
o partido de práticas fascistas. Motivo: as suspensões 
aplicadas pelo PT a dois deputados federais que se 
insurgiram agressiva e ostensivamente contra decisão 
democrática e soberana das instâncias partidárias.

A democracia interna no PT pode parecer muito 
complexa para alguns, mas na verdade é bem simples: 
vence a maioria.

Não é uma maioria de meia dúzia, como acontece 
em muitos partidos brasileiros admirados pelo doutor 
Di Franco. É uma maioria verdadeiramente democrá-
tica, construída e debatida nas bases, com a decisão 
levada a voto quando não há consenso.

É muito comum a piada segundo a qual um grupo 
de petistas, após cinco horas de reunião, não decidiu 
nada além de marcar a data do próximo encontro.

Esse estereótipo surgiu do fato de os petistas 
terem, por formação e tradição, o saudável hábito de 
debater, debater e debater.

Chega um momento, porém, em que é preciso 
votar, ou seja, decidir.

A questão da descriminalização do aborto é de-
batida no PT há pelo menos 20 anos.

Em 2007, quando fizemos nosso Congresso Na-
cional, ela entrou novamente em pauta. E esteve pre-
sente nos congressos municipais e estaduais, que 
elegeram delegados à etapa nacional pelo modo mais 
democrático possível: cada filiado, um voto.

Mais de 200 mil petistas participaram dos debates 
preparatórios ao Congresso. No final, cerca de 80% dos 
delegados eleitos nessas fases votaram favoráveis à 
resolução que tratava da descriminalização do aborto, 
com a contrapartida do atendimento às mulheres pela 
rede pública de saúde – o que incluiria acompanha-
mento médico, psicológico e social.

Os 20% que não concordavam à época continuam 
não concordando agora. E continuam expressando e 
defendendo sua opinião, seu ponto de vista, tentando 
democraticamente construir a maioria interna que lhes 
faltou no Congresso.

Este não era o caso dos dois deputados puni-
dos.

Luiz Bassuma (BA) e Afonso Henrique (AC) não 
praticavam direito de opinião. Praticavam fundamen-
talismo tosco, dirigido diretamente contra o partido ao 
qual eram filiados.

Através de movimentos liderados por eles, agre-
diam e insultavam os pares petistas que discordavam 
de sua opinião, negando o debate democrático.

O autoritarismo e o fascismo, nessa questão, es-
tão do lado oposto ao apontado pelo doutor Di Franco. 
O PT, ao contrário, tem o direito de expressão previs-
to em seu estatuto, democraticamente aprovado por 
seus filiados

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Passa-se 
à apreciação da matéria sobre a mesa e da constante 
da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Item 1.

PROJETO DE LEI Nº 5.798-A, DE 2009 
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Lei nº 5.798-A, de 2009, que institui o 
Programa de Cultura do Trabalhador, cria 
o Vale-Cultura e dá outras providências. 
Pendente de pareceres das Comissões: de 
Trabalho, de Administração e Serviço Pú-
blico; de Educação e Cultura; de Finanças 
e Tributação; e de Constituição e Justiça e 
de Cidadania.

PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 
11-10-09 (46º dia)

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Convoco os 
Srs. Relatores para virem ao plenário proferir os seus 
pareceres: pela Comissão do Trabalho, de Administra-
ção e Serviço Público, a  Deputada Manuela d’Ávila; 
pela Comissão de Educação e Cultura, o  Deputado 
Paulo Rubem Santiago; pela Comissão de Finanças 
e Tributação, o  Deputado Ricardo Barros; e, pela Co-
missão de Constituição e Justiça e de Cidadania, o 
 Deputado Flávio Dino.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Enquanto 
aguardamos a chegada dos Relatores, concedo a pa-
lavra, pela ordem, ao  Deputado Virgílio Guimarães.

O SR. VIRGÍLIO GUIMARÃES (PT – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, muito 
obrigado por esses minutos na tribuna.

Quero anunciar à Casa que apresentei semana 
passada o Projeto de Lei nº 6.143, de 2009, que cuida 
de estabelecer nova regulamentação, mais atualizada, 
sobre as cadernetas de poupança.

A caderneta de poupança, todos sabem, é um 
instrumento mais do que centenário. Criada em 1861, 
já naquela época era uma garantia para os poupado-
res mais pobres, de baixa renda, e assegurava juros 
de 6% ao ano..

Portanto, trata-se de instituição a ser defendida 
e preservada, em todos os sentidos, inclusive dos ata-
ques do capital financeiro. Atualmente, Sr. Presidente, 
a existência da caderneta de poupança está sendo co-
locada em risco, na medida em que o capital financeiro 
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pode migrar suas aplicações para esse instrumento 
corretamente defendido pelo Governo com uma taxa 
de juros bastante elevada em termos mundiais que 
estimula o pequeno poupador e fornece recursos para 
o sistema de habitação.

Temos de criar uma blindagem que impeça a 
invasão desse sistema pelo capital especulativo e o 
coloque em risco.

Em assim sendo, estabeleci em alguns limiteres 
no projeto de lei. Por exemplo, sobre depósitos até 120 
mil reais, não haverá qualquer tipo de tributação – aci-
ma disso, tributação normal. Não haverá desconto na 
fonte; cada contribuinte declarará os rendimentos da 
poupança no momento certo e eles serão adequada-
mente tributados. É um procedimento correto até com 
o assalariado, que já tem Imposto de Renda retido 
na fonte.

Seria despropositado investimentos de 1 bilhão, 
1,5 bilhão, 2 bilhões de reais em cadeterneta de pou-
pança sem tributação alguma. Com o valor fixado, 
defende-se a classe média, defende-se o pequeno 
investidor. E também se abre a possibilidade para os 
investimentos acima de 120 mil reais. Se a Taxa SELIC 
for inferior ao rendimento da poupança, deve prevale-
cer aquilo que é normal no mercado. Ou seja, até 120 
mil, proteção total, não há imposto e há garantia de 
juros reais de 6%, 6,17% ao ano; acima desse valor, 
impostos normais.

Com isso, a caderneta de poupança estará pro-
tegida como sempre o foi desde a sua criação, isto é, 
para o pequeno investidor, e o capital especulativo, o 
capital financeiro, volátil por sua própria natureza, fi-
cará no seu lugar específico, no mercado mobiliário, 
no mercado de capitais, de onde ele não deveria se 
afastar, preservando-se a possibilidade de redução da 
taxa de juros no Brasil.

É a contribuição que dou. Trata-se de debate 
complexo, mas espero que o projeto seja o caminho 
de uma solução.

O Sr. Marco Maia, 1º Vice-Presidente, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Michel 
Temer, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Com a pa-
lavra, pela ordem, o  Deputado Arnado Faria de Sá.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, regis-
tro que a Comissão de Constituição e Justiça aprovou 
o projeto de lei que institui o Dia Nacional dos Clubes 
Esportivos Sociais, ao tempo em que lembro a realiza-
ção em São Paulo, no último fim de semana, do Salão 
Duas Rodas, com grande afluência de público.

Foi com satisfação e alegria que recebi o convi-
te do Davi da Dádiva e da Galo para de prestigiar o 

evento, que contou com a participação de um públi-
co jovem bastante grande, mostrando que bicicletas 
e motos têm força e um espaço muito expressivo no 
cenário comercial brasileiro.

A propósito, tive a oportunidade, como Secretário 
de Esportes de São Paulo, de criar o Parque da Bici-
cleta, hoje integrado ao Parque do Povo. O Parque do 
Ibirapuera possui uma ciclovia em que, nas manhãs 
de domingo, uma faixa de rolamento é reservada para 
sua interligação com o Parque da Bicicleta e o Parque 
do Povo.

Cumprimento, portanto, os organizadores do 
evento Salão Duas Rodas, realizado no Anhembi, em 
nome do Davi da Dádiva e da Galo.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo 

a palavra, para oferecer parecer, pela Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Público, à Sra. 
 Deputada Manuela d’Ávila.

A SRA. MANUELA D’ÁVILA (Bloco/PCdoB – RS. 
Para emitir parecer.) – Parecer da Comissão de Traba-
lho, de Administração e Serviço Público ao Projeto de 
Lei nº 5.798, de 2009, de autoria do Poder Executivo, 
que institui o Programa de Cultura do Trabalhador, cria 
o Vale-Cultura e dá outras providências.

O projeto de lei ora relatado institui, sob a ges-
tão do Ministério da Cultura, o Programa de Cultura 
do Trabalhador, destinado a fornecer aos trabalhado-
res meios para o exercício de seus direitos culturais e 
acesso às fontes da cultura.

Para os fins do referido programa, consideram-
se como áreas culturais: artes visuais; artes cênicas; 
audiovisual; literatura e humanidades; música; e pa-
trimônio cultural. Essas áreas poderão ser amplia-
das, a critério do Poder Executivo. Como serviços 
e produtos culturais, são considerados no projeto, 
respectivamente, as atividades e os bens materiais 
de cunho artístico e cultural, fornecidos por pessoas 
jurídicas cujas características se enquadrem nas re-
feridas áreas culturais.

O projeto prevê a criação do Vale-Cultura, com 
caráter pessoal e intransferível, válido em todo o ter-
ritório nacional, para acesso e fruição de produtos e 
serviços culturais no âmbito do Programa de Cultura 
do Trabalhador.

O Vale-Cultura será confeccionado e comercia-
lizado por empresas operadoras e disponibilizado 
aos usuários pelas empresas beneficiárias, para ser 
utilizado junto às empresas recebedoras. Segundo a 
proposta, considera-se como:

– empresa operadora, a pessoa jurídi-
ca cadastrada junto ao Ministério da Cultura, 
possuidora do Certificado de Inscrição no Pro-
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grama de Cultura do Trabalhador, autorizada a 
produzir e comercializar o Vale-Cultura;

– empresa beneficiária, a pessoa jurídica 
optante pelo Programa de Cultura do Traba-
lhador e autorizada a distribuir o Vale-Cultura 
a seus trabalhadores com vínculo emprega-
tício, fazendo jus, por esse motivo, a benefí-
cios fiscais;

– usuário, o trabalhador com vínculo em-
pregatício com a empresa beneficiária; e

– empresa recebedora, a pessoa jurídica 
habilitada pela empresa operadora para rece-
ber o Vale-Cultura como forma de pagamento 
por serviço ou produto cultural.

O Vale-Cultura será disponibilizado preferencial-
mente por meio magnético, com seu valor expresso em 
moeda corrente, na forma do regulamento. Somente 
será admitido o fornecimento do Vale-Cultura impres-
so quando comprovadamente inviável a adoção do 
meio magnético.

O Vale-Cultura deverá ser fornecido ao trabalha-
dor com renda mensal de até 5 salários mínimos. Os 
trabalhadores com renda superior a esse montante 
poderão receber o benefício desde que garantido o 
atendimento à totalidade dos empregados na referida 
faixa de rendimentos.

O valor mensal do Vale-Cultura, por usuário, 
será de 50 reais. O trabalhador com renda até 5 sa-
lários mínimos mensais poderá ter descontado de 
sua remuneração o percentual máximo de 10% do 
valor do Vale-Cultura, na forma definida em regu-
lamento. Acima dessa faixa de renda, o desconto 
poderá ocorrer em percentuais entre 20% e 90%, 
de acordo com a respectiva faixa salarial, na forma 
do regulamento.

Será vedada, em qualquer hipótese, a conversão 
do valor do Vale-Cultura em pecúnia.

O trabalhador poderá optar pelo não recebimento 
do Vale-Cultura mediante procedimento a ser definido 
em regulamento, que indicará também os prazos de 
validade e condições de utilização do benefício.

Com relação aos benefícios fiscais, até o exer-
cício de 2014, ano-calendário 2013, o valor despen-
dido a título de aquisição do Vale-Cultura poderá ser 
deduzido do imposto sobre a renda devido pela pes-
soa jurídica beneficiária tributada com base no lucro 
real. A dedução ficará limitada a 1% do imposto sobre 
a renda devido.

A pessoa jurídica inscrita no Programa de Cultu-
ra do Trabalhador como beneficiária poderá deduzir o 
valor despendido a título de aquisição do Vale-Cultura 
como despesa operacional para fins de apuração do 
imposto sobre a renda, desde que tributada com base 

no lucro real. A pessoa jurídica deverá adicionar o va-
lor deduzido como despesa operacional para fins de 
apuração da base de cálculo da Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido – CSLL. 

As deduções previstas no projeto somente se 
aplicam em relação ao valor do Vale-Cultura distribu-
ído ao usuário. 

Para a implementação do Programa, o valor ab-
soluto das deduções do imposto sobre a renda devi-
do deverá ser fixado anualmente na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, com base em percentual do imposto 
sobre a renda devido pelas pessoas jurídicas tributa-
das com base no lucro real. 

A parcela do valor do Vale-Cultura, cujo ônus 
seja da empresa beneficiária, será assim caracteriza-
da: não terá natureza salarial, nem se incorporará à 
remuneração para quaisquer efeitos; não constituirá 
base de incidência de contribuição previdenciária ou 
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS; 
e não se configurará como rendimento tributável do 
trabalhador. 

A execução inadequada do Programa de Cultura 
do Trabalhador ou qualquer ação que acarrete desvio 
de suas finalidades pela empresa operadora ou pela 
empresa beneficiária acarretará cumulativamente:

– cancelamento do Certificado de Inscri-
ção no Programa;

– pagamento do valor que deixou de ser 
recolhido relativo ao imposto sobre a renda, 
à contribuição previdenciária e ao depósito 
para o FGTS; 

– aplicação de multa correspondente 
a duas vezes o valor da vantagem recebida 
indevidamente no caso de dolo, fraude ou si-
mulação; 

– perda ou suspensão de participação em 
linhas de financiamento em estabelecimentos 
oficiais de crédito pelo período de 2 anos; 

– proibição de contratar com a adminis-
tração pública pelo período de até 2 anos; e

– suspensão ou proibição de usufruir 
de benefícios fiscais pelo período de até 2 
anos.

O Poder Executivo regulamentará a nova lei no 
prazo de 60 dias, contados da data de sua publica-
ção. 

Foram oferecidas 2 emendas de plenário, de auto-
ria do  Deputado Deley, ambas com o fim de acrescentar 
aos objetivos do Programa de Cultura do Trabalhador 
o acesso a eventos desportivos.

É o relatório.
Voto da Relatora.
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De acordo com o art. 215 da Constituição Fede-
ral, o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos 
direitos culturais e o acesso às fontes da cultura na-
cional, bem como apoiará e incentivará a valorização e 
a difusão das manifestações culturais. Ainda segundo 
o mesmo dispositivo, a lei estabelecerá o Plano Na-
cional de Cultura, de duração plurianual, visando ao 
desenvolvimento cultural do País e à integração das 
ações do Poder Público que conduzam à defesa e va-
lorização do patrimônio cultural brasileiro; à produção, 
promoção e difusão de bens culturais; à formação de 
pessoal qualificado para a gestão da cultura em suas 
múltiplas dimensões; à democratização do acesso 
aos bens de cultura; e à valorização da diversidade 
étnica e regional.

O Projeto de Lei nº 5.798, de 2009, elaborado 
em estrita conformidade com tais preceitos consti-
tucionais, pretende a instituição de um importante 
instrumento para valorização da cultura e para a 
democratização do acesso aos produtos e serviços 
culturais. Será, por consequência, um mecanismo 
de inclusão social dos trabalhadores, sobretudo os 
de menor poder aquisitivo. Do ponto de vista econô-
mico, trará também como benefício o fortalecimento 
das cadeias produtivas da cultura, com geração de 
emprego e renda num dos setores de maior dina-
mismo na economia.

A necessidade de intervenção do Estado nos 
termos propostos no PL nº 5.798/2009 justifica-se 
claramente em face dos dados apresentados em sua 
exposição de motivos, extraídos de pesquisas realiza-
das pelo IBGE e pelo Ministério da Cultura:

“(...) os números de exclusão da popula-
ção às práticas, ao consumo e ao direito cul-
tural revelam dados alarmantes que mostram 
que apenas 14% da população brasileira vão 
regularmente aos cinemas, que 96% não fre-
quentam museus, que 93% nunca foram a uma 
exposição de arte, que 78% nunca assistiram 
a um espetáculo de dança e, dado extrema-
mente alarmante, que 90% dos municípios do 
País não possuem cinemas, teatros, museus 
ou centros culturais”.

O Vale-Cultura será um incentivo para que o tra-
balhador possa consumir mais produtos e serviços 
culturais e contribuirá, com certeza, para a reversão 
desses lamentáveis indicadores. Por essas razões, 
apoiamos integralmente sua criação. 

Com o mesmo objetivo de democratizar quanto 
possível o acesso à cultura, entendemos que o Vale-
Cultura deve ser ampliado aos servidores públicos 
federais, trabalhadores igualmente merecedores do 

apoio e incentivo do Poder Público. Não nos parece 
razoável que o Poder Público garanta esse importante 
benefício para os trabalhadores em geral e exclua seus 
servidores desse importante programa.

Assim, nesse sentido, os professores, importantes 
vetores de difusão cultural, poderão ser beneficiados 
pelo Vale-Cultura usufruindo de um maior acesso a 
serviços e produtos culturais. 

Nesse sentido, estamos apresentando alteração 
que acresce dispositivo ao projeto para que seja as-
segurado o Vale-Cultura ao servidor da Administração 
Pública Federal, com os mesmos critérios estabeleci-
dos para os trabalhadores em geral.

Com o mesmo propósito acima, entendemos que 
o benefício deve ser assegurado aos estagiários cujas 
atividades sejam regidas pela Lei nº 11.788, de 2008, 
que dispõe sobre o estágio de estudantes. Para esse 
fim, oferecemos a alteração que acrescenta disposi-
tivo à proposição. Destaca-se ainda que a presente 
alteração não aumenta a isenção prevista pelo Go-
verno, eis que os estagiários já fazem parte da folha 
das empresas.

Com o intuito de incentivar os demais entes fede-
rados a adotarem esse importante modelo, apresenta-
mos alteração para explicitar que os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios possam adquirir e fornecer o 
Vale-Cultura aos servidores públicos, nos termos da 
lei de cada ente federado e em consonância com as 
dotações orçamentárias próprias, devendo ser aplicado 
o art. 11 do projeto de lei.

Como medida de inclusão, alteramos o projeto 
para que haja fornecimento do Vale-Cultura de ma-
neira obrigatória aos trabalhadores com necessida-
des especiais que percebam até 7 salários mínimos 
mensais.

Outra alteração proposta prevê que as empre-
sas que, atendidos todos os seus empregados, não 
atingirem o teto de que trata o art. 10, § 1º, poderão 
destinar recursos (procedendo à dedução respectiva) 
aos dependentes dos trabalhadores beneficiados pelo 
Vale-Cultura. A presente alteração difere da proposta 
apresentada anteriormente, a fim de evitar conflitos 
destacados pela Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania.

Como bem destacado durante os debates ocor-
ridos, há necessidade de democratização do acesso 
aos bens e serviços culturais, ante a escassez de ofer-
ta em face da inexistência de equipamentos culturais 
básicos em muitos municípios brasileiros.

Assim, ante profícuo debate realizado sobre o 
tema, com a devida vênia, apresentamos como indica-
ção a ampliação do Vale-Cultura aos desempregados, 
aposentados e pensionistas, logo, sugerimos que o Mi-
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nistério da Cultura, em parceria com os Ministérios do 
Trabalho e da Previdência Social, constitua um grupo 
de trabalho para analisar as condições de acesso ao 
benefício pelos desempregados inscritos no seguro-
desemprego e dos autônomos que comprovarem re-
colhimento regular ao INSS.

No mesmo sentido, como indicação, apresenta-
mos a sugestão de criação de mais espaços e equi-
pamentos culturais, com o objetivo de reduzir o déficit 
de bibliotecas, museus, salas de exibição e teatros nos 
municípios brasileiros, a ser constituído de forma asso-
ciada entre os Ministérios das Cidades e do Desenvol-
vimento Econômico, Indústria e Comércio, para criação 
de mecanismos de fomento e financiamento para a 
adaptação dos espaços hoje existentes em espaços 
que sirvam a apresentações culturais diversas.

Há de se destacar ainda a necessidade de que 
a regulamentação a ser expedida tenha uma atenção 
especial com a denominada cultura independente, que 
expressa de maneira singular a diversidade regional 
do povo brasileiro.

No mesmo caráter de indicação, sugerimos ao 
Poder Executivo que inicie um diálogo através do Co-
mitê Gestor do Simples Nacional para que se estude 
a viabilidade de inclusão das empresas optantes pelo 
Simples Nacional neste programa.

De outra banda, destacamos que as sugestões 
e solicitações para ampliação das áreas culturais es-
tão contemplados na proposta, ressaltando-se ainda 
que, conforme constante no projeto, o Poder Executivo 
poderá ampliar as áreas culturais.

Destacamos que essas indicações, sugestões e 
emendas são fruto de debates realizados em alguns 
Estados e na Câmara dos  Deputados, inclusive tendo 
sido agregadas ao presente voto sugestões oriundas 
dos demais Relatores,  Deputado Flávio Dino,  Deputado 
Paulo Rubem Santiago e  Deputado Ricardo Barros, 
que grande atenção e presteza dedicaram ao tema, no 
esforço de construção de um relatório comum.

Finalmente, quanto às emendas de plenário, 
embora tenha razão o autor quanto à importância do 
esporte para o bem-estar humano, entendemos que a 
extensão do Programa a outros setores poderá com-
prometer seu objetivo precípuo de estímulo ao acesso 
a produtos e serviços culturais, motivo pelo qual não 
recomendamos sua aprovação.

Em razão do exposto, nosso voto é pela aprova-
ção do Projeto de Lei nº 5.798, de 2009, na forma do 
substitutivo, bem como pela rejeição das Emendas de 
Plenário nºs 1 e 2.

SUBSTITUTIVO AO  
PROJETO DE LEI Nº 5.798, DE 2009.

Emenda Substitutiva da Relatora.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituído, sob a gestão do Ministé-

rio da Cultura, o Programa de Cultura do Trabalhador, 
destinado a fornecer aos trabalhadores meios para o 
exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da 
cultura.

Art. 2º O Programa de Cultura do Trabalhador 
tem os seguintes objetivos:

I – possibilitar o acesso e a fruição dos 
produtos e serviços culturais;

II – estimular a visitação a estabeleci-
mentos culturais e artísticos; e

III – incentivar o acesso a eventos e es-
petáculos culturais e artísticos.

§ 1º Para os fins deste Programa, são 
definidos serviços e produtos culturais da se-
guinte forma:

I – serviços culturais: atividades de cunho 
artístico e cultural, fornecidas por pessoas jurí-
dicas, cujas características se enquadrem nas 
áreas culturais previstas no § 2º; e

II – produtos culturais: bens materiais 
de cunho artístico e cultural, produzidos por 
pessoas físicas ou jurídicas cujas caracterís-
ticas se enquadrem nas áreas culturais pre-
vistas no § 2º.

§ 2º Consideram-se áreas culturais, para 
fins do disposto nos incisos I e II do §1º:

I – artes visuais;
II – artes cênicas;
III – audiovisual;
IV – literatura e humanidades;
V – música; e
VI – patrimônio cultural.
§ 3º. O Poder Executivo poderá ampliar 

as áreas culturais previstas no § 2º.

Art. 3º. Fica criado o Vale-Cultura, de caráter pes-
soal e intransferível, válido em todo o território nacional, 
para acesso e fruição de produtos e serviços culturais, 
no âmbito do Programa de Cultura do Trabalhador.

Art. 4º O Vale-Cultura será confeccionado e co-
mercializado por empresas operadoras e disponibili-
zado aos usuários pelas empresas beneficiárias para 
ser utilizado junto às empresas recebedoras.

Art. 5º Para os efeitos desta lei, entende-se por:

I – empresa operadora: pessoa jurídi-
ca cadastrada junto ao Ministério da Cultura, 
possuidora do Certificado de Inscrição no Pro-
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grama de Cultura do Trabalhador, autorizada a 
produzir e comercializar o Vale-Cultura;

II – empresa beneficiária: pessoa jurídica 
optante pelo Programa de Cultura do Traba-
lhador e autorizada a distribuir o Vale-Cultura 
a seus trabalhadores com vínculo emprega-
tício, fazendo jus aos incentivos previstos no 
art. 10;

III – usuário: trabalhador com vínculo em-
pregatício com a empresa beneficiária; 

IV – ou servidor público federal que per-
ceba até 5 salários mínimos;

V – empresa recebedora: pessoa jurídica 
habilitada pela empresa operadora para rece-
ber o Vale-Cultura como forma de pagamento 
de serviço ou produto cultural.

Art. 6º O Vale-Cultura será fornecido aos usuários 
pelas empresas beneficiárias e disponibilizado preferen-
cialmente por meio magnético, com o seu valor expresso 
em moeda corrente, na forma do regulamento.

Parágrafo único. Somente será admitido o forne-
cimento do Vale-Cultura impresso quando comprova-
damente inviável a adoção do meio magnético.

Art. 7º O Vale-Cultura deverá ser fornecido ao 
trabalhador que perceba até cinco salários mínimos 
mensais.

§ 1º Os trabalhadores de renda superior 
a cinco salários mínimos poderão receber o 
Vale-Cultura, desde que garantido o atendi-
mento à totalidade dos empregados com a 
remuneração prevista no caput, na forma que 
dispuser o regulamento.

§ 2º As despesas decorrentes de bene-
fício concedido a servidores públicos federais 
correrão à conta de dotação orçamentária 
própria. (NR)

§ 3º É obrigatório o fornecimento do Va-
le-Cultura a todos trabalhadores com defici-
ência que percebam até 7 salários mínimos 
mensais. (NR)

§ 4º Os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios poderão adquirir e fornecer o Va-
le-Cultura aos seus servidores públicos, nos 
termos das leis de cada ente federado e de 
acordo com as dotações orçamentárias pró-
prias, aplicando-se o artigo 11. (NR)

Art. 8º O valor mensal do Vale-Cultura, por usu-
ário, será de R$50,00 (cinquenta reais).

§ 1º O trabalhador de que trata o caput 
do art. 7º poderá ter descontado de sua re-
muneração o percentual máximo de 10% do 

valor do Vale-Cultura, na forma definida em 
regulamento.

§ 2º Os trabalhadores que percebam mais 
de 5 salários mínimos poderão ser desconta-
dos de sua remuneração, em percentuais entre 
20% e 90% do valor do Vale-Cultura, de acor-
do com a respectiva faixa salarial, obedecido 
o disposto no parágrafo único do art. 7º e na 
forma que dispuser o regulamento.

§ 3º É vedada, em qualquer hipótese, 
a reversão do valor do Vale-Cultura em pe-
cúnia.

§ 4º O trabalhador de que trata o art. 7º 
poderá optar pelo não recebimento do Vale-
Cultura, mediante procedimento a ser definido 
em regulamento.

Art. 9º Os prazos de validade e condições de 
utilização do Vale-Cultura serão definidos em regu-
lamento.

Art. 10. Até o exercício de 2014, ano-calendário 
2013, o valor despendido a título de aquisição do Vale-
Cultura poderá ser deduzido do imposto sobre a renda 
devido pela pessoa jurídica beneficiária tributada com 
base no lucro real.

§ 1º A dedução de que trata o caput fica 
limitada a um por cento do imposto sobre a 
renda devido, observado o disposto no § 4º 
do art. 3º da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro 
de 1995.

§ 2º A pessoa jurídica inscrita no Pro-
grama de Cultura do Trabalhador como be-
neficiária, de que trata o inciso II do art. 5º, 
poderá deduzir o valor despendido a título 
de aquisição do Vale-Cultura como despesa 
operacional para fins de apuração do imposto 
sobre a renda, desde que tributada com base 
no lucro real.

§ 3º A pessoa jurídica deverá adicionar 
o valor deduzido como despesa operacional, 
de que trata o § 2º, para fins de apuração da 
base de cálculo da Contribuição Social sobre 
o Lucro Líquido – CSLL.

§ 4º As deduções de que tratam os §§ 1º 
e 2º somente se aplicam em relação ao valor 
do Vale-Cultura distribuído ao usuário.

§ 5º Para implementação do Programa, o 
valor absoluto das deduções do imposto sobre 
a renda devido, de que trata o § 1º, deverá ser 
fixado anualmente na Lei de Diretrizes Orça-
mentárias, com base em percentual do imposto 
sobre a renda devido pelas pessoas jurídicas 
tributadas com base no lucro real.
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§ 6º As empresas que, atendidos todos 
os seus empregados, ainda não atingirem o 
teto de que trata o §1º, poderão, procedendo à 
dedução respectiva, destinar os recursos equi-
valentes para dependentes dos trabalhadores 
beneficiados pelo Vale-Cultura. (NR)

§ 7º Independentemente das deduções 
de que trata este artigo, os empregadores 
poderão adquirir das empresas operadoras o 
Vale-Cultura para fornecimento aos seus em-
pregados, nos termos da negociação coletiva, 
aplicando-se os artigos 8º e 11. (NR)

§ 8º A destinação de recursos de que tra-
ta o parágrafo 6º do artigo 10 desta lei ocorrerá 
na forma que dispuser o regulamento.

Art. 11. A parcela do valor do Vale-Cultura, cujo 
ônus seja da empresa beneficiária:

I – não tem natureza salarial, nem se incor-
pora à remuneração para quaisquer efeitos;

II – não constitui base de incidência de 
contribuição previdenciária ou do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço – FGTS; e

III – não se configura como rendimento 
tributável do trabalhador.

Art. 12. A execução inadequada do Programa de 
Cultura do Trabalhador ou qualquer ação que acarrete 
desvio de suas finalidades pela empresa operadora ou 
pela empresa beneficiária acarretará cumulativamente:

I – cancelamento do Certificado de Inscri-
ção no Programa de Cultura do Trabalhador;

II – pagamento do valor que deixou de 
ser recolhido relativo ao imposto sobre a ren-
da, à contribuição previdenciária e ao depósito 
para o FGTS;

III – aplicação de multa correspondente a 
duas vezes o valor da vantagem recebida indevi-
damente no caso de dolo, fraude ou simulação;

IV – perda ou suspensão de participa-
ção em linhas de financiamento em estabe-
lecimentos oficiais de crédito pelo período de 
dois anos;

V – proibição de contratar com a adminis-
tração pública pelo período de até dois anos; e

VI – suspensão ou proibição de usufruir 
de benefícios fiscais pelo período de até dois 
anos.

Art. 13. O § 9º do art. 28 da Lei nº 8.212, de 24 de 
julho de 1991, passa a vigorar acrescido da seguinte alí-
nea: “z) o valor correspondente ao Vale-Cultura.” (NR) 

Art. 14. O § 2º do art. 458 da Consolidação das 
Leis do Trabalho – CLT passa a vigorar acrescido do 

seguinte inciso: “VIII – o valor correspondente ao Vale-
Cultura.” (NR) 

Art. 15. O art. 6º da Lei nº 7.713, de 22 de de-
zembro de 1988, passa a vigorar acrescido do se-
guinte inciso: “XXIII – o valor recebido a título de Vale-
Cultura.” (NR)

Art. 16. O Poder Executivo regulamentará esta 
Lei no prazo de sessenta dias, contados da data de 
sua publicação.

Art. 17. O Vale-Cultura será também forneci-
do aos estagiários de que trata a Lei nº 11.788, de 
25 de setembro de 2008, observados os mesmos 
procedimentos estabelecidos para a concessão 
do benefício aos demais usuários previstos nesta 
lei. (NR)

Art. 18. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

São estes o relatório e o voto, Sr. Presidente.
O SR. LUIZ CARLOS HAULY – Sr. Presidente, 

posso fazer questionamentos à Relatora?
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Peço para 

aguardar. Vamos ouvir os demais Relatores, está bem? 
Aliás, V.Exa. poderia conversar com a  Deputada Ma-
nuela aqui “na planície”, não é?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O painel 
eletrônico registra a presença de 257 Sras. e Srs. par-
lamentares.

RORAIMA

Angela Portela PT 
Edio Lopes PMDB PmdbPtc
Francisco Rodrigues DEM 
Luciano Castro PR 
Marcio Junqueira DEM 
Urzeni Rocha PSDB 
Total de Roraima: 6

AMAPÁ

Antonio Feijão PSDB 
Total de Amapá: 1

PARÁ

Lúcio Vale PR 
Paulo Rocha PT 
Zequinha Marinho PSC 
Total de Pará: 3

AMAZONAS

Átila Lins PMDB PmdbPtc
Lupércio Ramos PMDB PmdbPtc
Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Amazonas:3
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RONDONIA

Eduardo Valverde PT 
Ernandes Amorim PTB 
Marinha Raupp PMDB PmdbPtc
Moreira Mendes PPS 
Total de Rondonia: 4

ACRE

Henrique Afonso PV 
Ilderlei Cordeiro PPS 
Nilson Mourão PT 
Total de Acre: 3

TOCANTINS

João Oliveira DEM 
Lázaro Botelho PP 
Moises Avelino PMDB PmdbPtc
Osvaldo Reis PMDB PmdbPtc
Vicentinho Alves PR 
Total de Tocantins: 5

MARANHÃO

Carlos Brandão PSDB 
Domingos Dutra PT 
Julião Amin PDT 
Pedro Fernandes PTB 
Washington Luiz PT 
Zé Vieira PR 
Total de Maranhão: 6

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB PmdbPtc
Ariosto Holanda PSB PsbPCdoBPmnPrb
Chico Lopes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Eunício Oliveira PMDB PmdbPtc
Flávio Bezerra PMDB PmdbPtc
José Guimarães PT 
José Linhares PP 
Leo Alcântara PR 
Marcelo Teixeira PR 
Mauro Benevides PMDB PmdbPtc
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Zé Gerardo PMDB PmdbPtc
Total de Ceará: 12

PIAUÍ

Átila Lira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Elizeu Aguiar PTB 
José Maia Filho DEM 
Júlio Cesar DEM 
Marcelo Castro PMDB PmdbPtc
Nazareno Fonteles PT 

Paes Landim PTB 
Themístocles Sampaio PMDB PmdbPtc
Total de Piauí: 8

RIO GRANDE DO NORTE

Felipe Maia DEM 
Sandra Rosado PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Rio Grande do Norte: 2

PARAÍBA

Armando Abílio PTB 
Damião Feliciano PDT 
Luiz Couto PT 
Major Fábio DEM 
Marcondes Gadelha PSB PsbPCdoBPmnPrb
Rômulo Gouveia PSDB 
Vital do Rêgo Filho PMDB PmdbPtc
Wilson Braga PMDB PmdbPtc
Total de Paraíba: 8

PERNAMBUCO

André de Paula DEM 
Fernando Coelho Filho PSB PsbPCdoBPmnPrb
Fernando Ferro PT 
Fernando Nascimento PT 
Gonzaga Patriota PSB PsbPCdoBPmnPrb
Inocêncio Oliveira PR 
José Chaves PTB 
José Mendonça Bezerra DEM 
Pedro Eugênio PT 
Raul Henry PMDB PmdbPtc
Roberto Magalhães DEM 
Silvio Costa PMN PsbPCdoBPmnPrb
Wolney Queiroz PDT 
Total de Pernambuco: 13

ALAGOAS

Antonio Carlos Chamariz PTB 
Benedito de Lira PP 
Total de Alagoas: 2

SERGIPE

Albano Franco PSDB 
Eduardo Amorim PSC 
José Carlos Machado DEM 
Total de Sergipe: 3

BAHIA

Antonio Carlos Magalhães Neto DEM 
Claudio Cajado DEM 
Daniel Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Edson Duarte PV 
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Emiliano José PT 
Fábio Souto DEM 
Geraldo Simões PT 
João Carlos Bacelar PR 
Jorge Khoury DEM 
José Carlos Aleluia DEM 
José Carlos Araújo PR 
Joseph Bandeira PT 
Jutahy Junior PSDB 
Luiz Alberto PT 
Luiz Carreira DEM 
Márcio Marinho PRB PsbPCdoBPmnPrb
Maurício Trindade PR 
Paulo Magalhães DEM 
Sérgio Barradas Carneiro PT 
Severiano Alves PMDB PmdbPtc
Tonha Magalhães PR 
Veloso PMDB PmdbPtc
Zezéu Ribeiro PT 
Total de Bahia: 23

MINAS GERAIS

Antônio Roberto PV 
Aracely de Paula PR 
Elismar Prado PT 
Jairo Ataide DEM 
Jô Moraes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
João Bittar DEM 
José Santana de Vasconcellos PR 
Lael Varella DEM 
Luiz Fernando Faria PP 
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Marcos Lima PMDB PmdbPtc
Marcos Montes DEM 
Maria Lúcia Cardoso PMDB PmdbPtc
Miguel Corrêa PT 
Paulo Delgado PT 
Rodrigo de Castro PSDB 
Saraiva Felipe PMDB PmdbPtc
Virgílio Guimarães PT 
Total de Minas Gerais: 18

ESPÍRITO SANTO

Camilo Cola PMDB PmdbPtc
Capitão Assumção PSB PsbPCdoBPmnPrb
Jurandy Loureiro PSC 
Lelo Coimbra PMDB PmdbPtc
Manato PDT 
Rose de Freitas PMDB PmdbPtc
Sueli Vidigal PDT 
Total de Espírito Santo: 7

RIO DE JANEIRO

Andreia Zito PSDB 
Arnaldo Vianna PDT 
Bernardo Ariston PMDB PmdbPtc
Brizola Neto PDT 
Carlos Santana PT 
Chico DAngelo PT 
Cida Diogo PT 
Dr. Adilson Soares PR 
Edson Ezequiel PMDB PmdbPtc
Eduardo Cunha PMDB PmdbPtc
Eduardo Lopes PRB PsbPCdoBPmnPrb
Fernando Gabeira PV 
Geraldo Pudim PR 
Glauber Braga PSB PsbPCdoBPmnPrb
Hugo Leal PSC 
Jair Bolsonaro PP 
Léo Vivas PRB PsbPCdoBPmnPrb
Luiz Sérgio PT 
Nelson Bornier PMDB PmdbPtc
Otavio Leite PSDB 
Pastor Manoel Ferreira PR 
Paulo Rattes PMDB PmdbPtc
Rodrigo Maia DEM 
Simão Sessim PP 
Solange Amaral DEM 
Suely PR 
Total de Rio de Janeiro: 26

SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Antonio Bulhões PMDB PmdbPtc
Antonio Carlos Pannunzio PSDB 
Arnaldo Faria de Sá PTB 
Arnaldo Jardim PPS 
Arnaldo Madeira PSDB 
Cândido Vaccarezza PT 
Carlos Zarattini PT 
Devanir Ribeiro PT 
Dr. Talmir PV 
Dr. Ubiali PSB PsbPCdoBPmnPrb
Duarte Nogueira PSDB 
Eleuses Paiva DEM 
Emanuel Fernandes PSDB 
Fernando Chucre PSDB 
Francisco Rossi PMDB PmdbPtc
Guilherme Campos DEM 
Ivan Valente PSOL 
Janete Rocha Pietá PT 
João Dado PDT 
Jorginho Maluly DEM 
José Aníbal PSDB 
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José Eduardo Cardozo PT 
José Genoíno PT 
Luciana Costa PR 
Luiza Erundina PSB PsbPCdoBPmnPrb
Marcelo Ortiz PV 
Márcio França PSB PsbPCdoBPmnPrb
Michel Temer PMDB PmdbPtc
Milton Vieira DEM 
Paes de Lira PTC PmdbPtc
Paulo Pereira da Silva PDT 
Paulo Teixeira PT 
Renato Amary PSDB 
Roberto Alves PTB 
Roberto Santiago PV 
Silvio Torres PSDB 
Valdemar Costa Neto PR 
Vicentinho PT 
William Woo PSDB 
Total de São Paulo: 40

MATO GROSSO

Carlos Bezerra PMDB PmdbPtc
Eliene Lima PP 
Homero Pereira PR 
Total de Mato Grosso: 3

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga DEM 
Jofran Frejat PR 
Magela PT 
Rodrigo Rollemberg PSB PsbPCdoBPmnPrb
Tadeu Filippelli PMDB PmdbPtc
Total de Distrito Federal: 5

GOIÁS

Chico Abreu PR 
Íris de Araújo PMDB PmdbPtc
João Campos PSDB 
Jovair Arantes PTB 
Marcelo Melo PMDB PmdbPtc
Pedro Chaves PMDB PmdbPtc
Pedro Wilson PT 
Sandro Mabel PR 
Tatico PTB 
Total de Goiás: 9

MATO GROSSO DO SUL

Antonio Cruz PP 
Geraldo Resende PMDB PmdbPtc
Marçal Filho PMDB PmdbPtc
Nelson Trad PMDB PmdbPtc
Waldemir Moka PMDB PmdbPtc
Total de Mato Grosso do Sul: 5

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM 
Alceni Guerra DEM 
Alex Canziani PTB 
Angelo Vanhoni PT 
Assis do Couto PT 
Cezar Silvestri PPS 
Chico da Princesa PR 
Dilceu Sperafico PP 
Dr. Rosinha PT 
Eduardo Sciarra DEM 
Giacobo PR 
Gustavo Fruet PSDB 
Hermes Parcianello PMDB PmdbPtc
Luiz Carlos Hauly PSDB 
Luiz Carlos Setim DEM 
Moacir Micheletto PMDB PmdbPtc
Nelson Meurer PP 
Osmar Serraglio PMDB PmdbPtc
Ricardo Barros PP 
Takayama PSC 
Total de Paraná: 20

SANTA CATARINA

Acélio Casagrande PMDB PmdbPtc
Angela Amin PP 
Celso Maldaner PMDB PmdbPtc
Edinho Bez PMDB PmdbPtc
Fernando Coruja PPS 
João Matos PMDB PmdbPtc
Vignatti PT 
Zonta PP 
Total de Santa Catarina: 8

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP 
Emilia Fernandes PT 
Enio Bacci PDT 
Geraldinho PSOL 
Germano Bonow DEM 
Luis Carlos Heinze PP 
Luiz Carlos Busato PTB 
Manuela DÁvila PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Marco Maia PT 
Mendes Ribeiro Filho PMDB PmdbPtc
Nelson Proença PPS 
Onyx Lorenzoni DEM 
Osvaldo Biolchi PMDB PmdbPtc
Sérgio Moraes PTB 
Total de Rio Grande do Sul:14

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) : Para ofe-
recer parecer ao projeto e às Emendas de Plenário 
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nºs 1 e 2, pela Comissão de Educação e Cultura, 
concedo a palavra ao  Deputado Paulo Rubem San-
tiago. (Pausa.)

Para oferecer parecer, pela Comissão de Finan-
ças e Tributação, concedo a palavra ao  Deputado Ri-
cardo Barros.

O SR. RICARDO BARROS (PP – PR. Para emitir 
parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
Vale-Cultura é uma iniciativa importante do Governo. 
Aliás, nosso colega  Deputado José Múcio Monteiro 
tem um projeto similar a esse, que tramita na Casa, 
com esse mesmo intuito, e vai aqui minha homena-
gem ao  Deputado José Múcio Monteiro pela visão 
dessa iniciativa.

O projeto tem como foco o incentivo fiscal às 
empresas que optam pelo IRPJ-Lucro Real, que pa-
gam o Imposto de Renda com base no lucro real, e 
que entrem no Programa de Cultura do Trabalhador. 
E esse programa permitirá que essas empresas esta-
beleçam como meta a ação de entregar a cada um de 
seus trabalhadores que ganham até 5 salários mínimos 
um Vale-Cultura de R$50,00, que será, mais provavel-
mente, um cartão magnético com que esse trabalhador 
poderá consumir produtos de cultura, que serão dis-
ponibilizados por uma operadora e cadastrados, para 
que possam fazer jus ao uso do Vale-Cultura. 

É, portanto, uma iniciativa meritória do Governo, 
que vai gerar uma movimentação econômica impor-
tante. É um projeto de renúncia fiscal, evidentemente, 
mas, decorrente dessa abertura que o Vale-Cultura 
propiciará, nós teremos uma movimentação econô-
mica que gerará novos impostos, formalizará muitas 
ações de cultura, que para serem beneficiadas pelo 
Vale-Cultura precisarão também entrar na formalidade; 
portanto, há uma expectativa de vantagem econômica 
e financeira para o Governo, apesar de estarmos tra-
tando, sim, de um projeto de renúncia fiscal.

A cultura é uma atividade que merece esse in-
centivo. Já temos a Lei Rouanet, que trabalha nessa 
linha, mas esse projeto é diferente, porque dá a cada 
trabalhador a oportunidade de escolher que tipo de 
cultura quer consumir. Então, o leque é muito amplo e 
nós entendemos que o projeto tem mérito, é positivo. 

Aprovamos o projeto no mérito e também damos 
parecer favorável quanto à adequação orçamentária 
e financeira. 

É este o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para ofe-

recer parecer ao projeto, pela Comissão de Educação 
e Cultura, o  Deputado Paulo Rubem Santiago tem a 
palavra.

O SR. PAULO RUBEM SANTIAGO (PDT – PE. 
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-

sidente  Deputado Michel Temer, inicialmente agrade-
ço a V.Exa. a compreensão. Nós estávamos, com a 
 Deputada Fátima Bezerra, participando da audiência 
regional, hoje pela manhã, em Natal, acerca do Plano 
Nacional de Educação, numa ação coordenada pela 
Comissão de Educação e Cultura, que já aconteceu 
em outras Capitais e ainda ocorrerá no Município de 
Salvador e na cidade de Palmas, no Estado de Tocan-
tins. Viemos, logo após o encerramento na parte da 
manhã, diretamente para o Distrito Federal. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs.  Deputados, queremos 
apresentar a esta Casa o relatório que elaboramos na 
Comissão de Educação e Cultura. 

Acompanhado da Mensagem nº 573/09, o Poder 
Executivo encaminhou a esta Casa Legislativa o PL 
nº 5.798, de 2009, que “institui o Programa de Cul-
tura do Trabalhador, cria o Vale-Cultura e dá outras 
providências”. 

Por sua vez, o Programa de Cultura do Traba-
lhador, instituído no âmbito do Ministério da Cultura 
(MinC), tem como objetivo fornecer aos trabalhadores 
meios para o exercício dos direitos culturais e o acesso 
às fontes da cultura, conforme dispõem os arts. 215, 
caput, e 216 da Constituição Federal. 

Na referida Mensagem, assinada conjuntamen-
te pelos Ministros de Estado da Cultura, da Fazenda 
e do Trabalho e Emprego, é ressaltada a importância 
da matéria, por se constituir num programa que tem 
por finalidade “garantir, fomentar e ampliar o acesso 
dos cidadãos brasileiros aos bens e serviços cultu-
rais, estimulando a visita e o acesso a equipamentos 
e eventos artísticos e culturais, de forma a proporcio-
nar à população o pleno exercício dos direitos sociais 
à cultura e estimular a geração de trabalho, renda e 
emprego por meio de um maior e mais democrático 
desenvolvimento da economia da cultura”.

No contexto desse Programa, é criado o Vale-
Cultura, cujo valor mensal, por usuário, é de R$50,00 
(cinquenta reais), devendo ser fornecido pelo emprega-
dor ao trabalhador que perceba até 5 salários mínimos 
mensais. O trabalhador, de forma voluntária, poderá 
dispor do Vale-Cultura, que será oferecido preferen-
cialmente em meio magnético, para adquirir bens e 
serviços culturais, não se constituindo, portanto, em 
benefício de natureza salarial. Por sua vez, mediante 
o princípio da renúncia fiscal, esse valor poderá ser 
deduzido até um por cento do imposto sobre a renda 
devido pela empresa beneficiária tributada com base 
no lucro real.

Por determinação do art. 54 do Regimento Interno, 
o projeto foi distribuído às Comissões de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público (CTAPS), de Educa-
ção e Cultura (CEC), de Finanças e Tributação (CFT) 
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e de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC). 
Tramita em regime de urgência constitucional, con-
forme dispõe o art. 64, § 2º da Constituição Federal, 
combinado com o art. 204, I, do Regimento Interno 
desta Casa Legislativa.

No âmbito da CEC, fomos designados pela Pre-
sidência para relatar e proferir parecer à referida pro-
posição, onde nos manifestaremos acerca do mérito 
cultural da proposta. No prazo regimental foram ofere-
cidas duas emendas, ambas de autoria do  Deputado 
Deley, que serão objeto de análise posterior.

Como forma de democratizar e ampliar a discus-
são com trabalhadores, artistas, empresários, produ-
tores e gestores culturais, promovemos, juntamente 
com outros Parlamentares, algumas audiências pú-
blicas em pontos distintos do território nacional. Parti-
cularmente, participamos de duas audiências públicas 
realizadas nas cidades do Recife, em Pernambuco, e 
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, nos dias 14 
de setembro e 08 de outubro, respectivamente. Algu-
mas sugestões surgidas nessas audiências públicas 
foram encampadas pelo presente relatório, na forma 
de emendas.

É o relatório.
Voto do Relator.
O projeto que propõe a criação do Programa 

Cultura do Trabalhador, através da implantação do 
“Vale-Cultura”, constitui-se na primeira iniciativa go-
vernamental voltada a estimular o acesso aos bens 
culturais, através do fomento ao consumo de produtos 
e serviços culturais. Queremos expressar nossa consi-
deração de que esse projeto tem um significado espe-
cial para todos os que lutam pela democratização do 
acesso aos bens culturais e pela liberdade de escolha 
dos produtos culturais a serem consumidos, condições 
hoje atropeladas pelo agressivo vínculo existente entre 
as redes de comunicação e publicidade dominantes e 
as grandes indústrias da cultura, sobretudo nos ramos 
fonográfico e audiovisual.

O “Vale-Cultura”, em sua proposição inicial, sugere 
sua destinação para o atendimento aos trabalhadores 
da iniciativa privada, mediante a adesão das empre-
sas patronais, facultando-lhes o desconto dos valores 
assumidos com a entrega do “Vale” até o montante de 
1% do Imposto de Renda incidente sobre o lucro real, 
com contrapartida dos trabalhadores, proporcional à 
sua remuneração. 

Desde já sugerimos que esse percentual possa 
ser duplicado ao final do primeiro quinquênio, atingin-
do-se progressivamente 2% entre o quinto e o décimo 
ano de vigência do Programa Cultura do Trabalhador 
(“Vale-Cultura”) nos seguintes termos:

1. Do 1º ao 5º ano – 1%

2. Do 5º ao 7º ano – 1,4%
3. Do 8º ao 10º ano – 1,6%
4. A partir do 10º ano – 2%. 
Por sua vez, no que se refere às normas de con-

tribuição dos trabalhadores para a concretização do 
“Vale-Cultura”, sugerimos um escalonamento de modo 
a se assegurar a adequada proporcionalidade entre 
as faixas de até 5 salários mínimos e a contribuição 
sugerida, nas seguintes condições:

1. Até 01 salário mínimo – isento; 
2. De 01 a 02 salários mínimos – 3%
3. De 02 a 03 salários mínimos – 5%
4. De 03 a 04 salários mínimos – 7%
5. De 04 a 05 salários mínimos – 10%
6. De 05 a 08 salários mínimos – 14%
7. De 08 a 10 salários mínimos – 16%
8. Acima de 10 salários mínimos – 20% do “Vale-

Cultura”.
No presente projeto, ao indicar o benefício ape-

nas para os trabalhadores da iniciativa privada, ficam 
fora do acesso ao “Vale-Cultura” os trabalhadores 
autônomos, os desempregados, mesmo aqueles ins-
critos no seguro desemprego, e todos os servidores 
públicos, federais, estaduais e municipais. Ao mesmo 
tempo, conforme debates realizados na fase anterior 
à análise deste relatório, evidencia-se que em muitas 
localidades a distribuição do “Vale-Cultura” não será 
acompanhada de uma adequada disponibilidade de 
acesso aos bens culturais oferecidos ao consumo, 
pela simples razão – e aqui peço a atenção dos Srs. 
 Deputados – de que em muitas cidades e regiões do 
País são escassos os equipamentos públicos e as 
ofertas de bens privados através de salas de cinema, 
teatros, livrarias, lojas de CDs e DVDs, restando ape-
nas às bancas de revista, algumas das quais também 
operando com a comercialização de livros e produtos 
digitais da indústria do audiovisual.

Por isso o “Vale-Cultura” já nasce carregando 
desafios para sua efetiva consolidação como instru-
mento de fomento ao consumo. Ao lado dessa dicoto-
mia (democratização do acesso e escassez de oferta), 
ressaltamos que alguns ramos da produção industrial 
cultural aparecerão aos olhos do futuro consumidor 
com mais visibilidade para o consumo por sua ampla 
presença no mercado e sua maior capilaridade de dis-
tribuição e inserção propagandística junto aos meios 
de comunicação.

Aqui destacamos, sem qualquer juízo de valor 
sobre a natureza dessa produção, por exemplo, na 
música, os gêneros de música “romântica”, a música 
“sertaneja”, a música “brega”, o “pagode” e o “forró”, 
considerados “industriais”, por sua produção em larga 
escala por grupos de formação semelhante etc. 
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Como fazer, Sr. Presidente, Sras. e Srs.  Deputados, 
para que tais gêneros não sejam os grandes benefi-
ciados pela expansão das condições de consumo das 
classes populares e médias baixas, o que cristalizaria 
uma estrutura de produção e circulação já nitidamente 
predominante? 

Nesse sentido retomamos a figura da “Caixa de 
Ferramentas”. A implantação do “Vale-Cultura”, mesmo 
em seu formato inicialmente restrito aos trabalhadores 
da iniciativa privada cujas empresas patronais venham 
a aderir ao mesmo, deverá ser complementada com 
mais investimentos públicos e privados na ampliação 
dos equipamentos disponíveis para a circulação de 
produtos como peças teatrais de grupos regionais e 
locais para adultos, teatro de bonecos e infantil, re-
cuperação e implantação de museus, bibliotecas e 
livrarias, espetáculos de dança, mostras de cinema e 
audiovisual em geral, shows de música instrumental, 
exposições de artes plásticas, mostras de artesanato, 
ramos da produção cultural com expressão diferencia-
da no mercado da grande indústria cultural dominante 
nas principais regiões do País.

Tais equipamentos poderão ter a sua construção 
adaptada de prédios anteriormente ocupados com 
outras funções, como mercados públicos, matadou-
ros municipais desativados, prédios da extinta Rede 
Ferroviária Federal, espaços readaptados e ampliados 
de escolas públicas, galpões de antigas empresas de-
sativadas devedoras do IPTU aos cofres municipais, 
e assim sucessivamente.

Os dados da existência de equipamentos cul-
turais, da produção e da economia da cultura fo-
ram minuciosamente levantados e publicados pelo 
IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) e 
pela FUNARTE em documentos lançados recente-
mente. 

A publicação do IPEA, de 2007, da série “Ca-
dernos de Políticas Culturais”, publicados como sub-
sídio ao processo de discussão do Plano Nacional de 
Cultura, tem o título “Economia e Política Cultural – 
Acesso, Emprego e Financiamento” e foi coordenada 
por Frederico A. Barbosa da Silva. A da FUNARTE é 
o “Anuário de Estatísticas Culturais” de 2009, com o 
título “Cultura em Números”. Nessa publicação, Sras. 
e Srs.  Deputados, são tratados os seguintes itens: 
oferta da cultura; demanda da cultura; indicadores 
culturais; financiamento da cultura e gestão pública 
da cultura.

No item “Oferta da Cultura” – e mais uma vez 
chamo a atenção dos Srs.  Deputados – ressaltamos 
que o número de teatros por região aponta enorme 
concentração desses equipamentos na Região Su-
deste, com um total de 689 equipamentos, enquanto 

na Região Norte há apenas 46, no Nordeste, 246, no 
Centro-Oeste, 65 e, no Sul, 183, destacando-se que 
no Nordeste há nove Estados, enquanto no Sul há 
apenas três.

Quando o equipamento analisado é “Sala de Ci-
nema”, no Sudeste há 1.244 salas, no Nordeste 273, 
no Norte 60, no Sul 328 e no Centro-Oeste 193, com 
os equipamentos espelhando, de certa forma, a con-
centração das Regiões em relação ao PIB nacional.

No tocante ao item “Livraria” – e aqui apelaria 
para os Parlamentares professores, como eu, e aque-
les docentes de ensino superior das diferentes áreas 
– o percentual de municípios que realizam feiras de 
livros tem a média nacional de 16,40. O Estado que 
mais realiza por município é o do Rio Grande do Sul, 
com 52,22%, e o que menos realiza é Alagoas, com 
1,96%. Já os dados das Unidades Federativas que 
dispõem de livrarias revelam, Sr. Presidente, que no 
Brasil apenas 34% dos municípios têm livrarias. Por 
Estados, a Unidade com maior percentual de municí-
pios com livrarias é o Paraná, com 51,63%. Os três 
menores são do Rio Grande do Norte (só 9,58%), da 
Paraíba (8,52%) e do Piauí (8,07%). 

Dado preocupante é aquele verificado nas Re-
giões Norte e Nordeste, que apontaram expressiva 
redução, entre 2005 e 2006, no total de livrarias por 
Estado. No Norte, Amazonas, Roraima e Tocantins 
apresentaram redução de 20% a 33,33%.

No trabalho publicado pelo IPEA, observa-se 
o padrão do “Consumo cultural por tipo de família”. 
Divididos em quatro categorias, destacam-se os se-
guintes itens: 

1 – Cinema – 4,6% do consumo dos do-
micílios sem filhos e apenas 4,6% com filhos 
acima de 18 anos; 

2 – Audiovisual – 43,8% do consumo;
3 – Indústria Fonográfica – 13,5%; 
4 – Livro e Leitura – 17,2%. 

Adianto, Sr. Presidente, que a aprovação da PEC 
da vinculação de receitas poderá fornecer um razoável 
lastro financeiro para esse desafio, caso a aplicação 
dos novos recursos seja associada às diretrizes do 
Plano Nacional e dos Planos Estaduais e Municipais 
de Cultura.

Quero, portanto, Sr. Presidente, em sintonia com 
os demais projetos que estão tramitando nesta Casa, 
já aprovada a PEC da vinculação, em discussão e 
aprovado em Comissão Especial o Plano Nacional 
de Cultura, e também aguardando o envio da matéria 
que tratará da reformulação da Lei Rouanet, apresen-
tar as seguintes emendas ao Programa de Cultura do 
Trabalhador:
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Emenda nº 1:

“Dê-se ao art. 2º, inciso II do projeto a 
seguinte redação:

‘II – estimular a visitação a estabeleci-
mentos que proporcionem a integração entre 
os temas de ciência, educação e cultura; e”

E quero pedir o apoio da Liderança do Governo, 
das Sras. e dos Srs.  Deputados, porque temos no Brasil 
uma associação nacional dos museus de ciência em 
alguns Estados, espaços de ciência que podem ser 
instrumento de consumo, como bens culturais.

Quero também propor a Emenda nº 2, para que 
possamos inserir, entre os bens, produtos e serviços 
passíveis de serem abrangidos pelo “Vale-Cultura”, 
bens e produtos culturais: livros, periódicos (revistas, 
jornais, fascículos, guias e almanaques), de cunho in-
formativo, científico e cultural.

E lembro aqui, Sr. Presidente, para concluir, que 
não há nenhum motivo para que façamos restrição 
ao consumo de alguns produtos do ramo da indústria 
editorial, como não estamos fazendo e não caberiam 
no projeto restrições a nenhum ramo da indústria fo-
nográfica, especialmente da indústria musical, porque 
não cabe ao projeto de lei segregar por qualidade o 
bom ou o mau produto cultural, seja na música, seja 
nas artes, seja na literatura. Nós inclusive propomos 
que o Conselho Nacional de Política Cultural possa 
estabelecer uma certificação daqueles produtos que 
têm genuinamente a característica cultural.

Apresentamos também a Emenda nº 3, incluindo 
literatura, humanidades e informação, e por fim uma 
emenda que não causa qualquer congestionamento 
à execução do Programa do “Vale-Cultura”, porque 
autoriza o Poder Executivo a abrir linhas de crédito e 
financiamento específicas, destinadas a recuperação, 
revitalização, restauração e construção de espaços cul-
turais — cinemas, teatros, museus, livrarias, bibliotecas, 
galerias de arte — que ofereçam os serviços e produtos 
previstos nos incisos I e II do § 1º do art. 2º.

Concluo, Sr. Presidente, dizendo que o “Vale-
Cultura” é um grande instrumento de fomento ao con-
sumo, mas deverá ser acompanhado pelos demais 
instrumentos de fomento à produção e à circulação de 
bens culturais, porque senão estaremos oferecendo 
ao trabalhador o “Vale-Cultura” para que ele consuma 
e esse consumo continuará concentrado em algumas 
Capitais, em alguns Estados, em alguns ramos da in-
dústria cultural. Por isso propomos essa emenda, que 
simplesmente autoriza o Poder Executivo a abrir linhas 
de crédito e financiamento para que, do Amazonas ao 
Rio Grande do Sul, de Pernambuco ao Acre, do Pará 
ao Piauí, possamos recuperar espaços culturais onde 

os bens culturais possam circular, oferecendo ao tra-
balhador alternativas de consumo para o desfrute do 
“Vale-Cultura”.

É o nosso parecer, Sr. Presidente. Muito obri-
gado.

PARECER ESCRITO ENCAMINHADO 
À MESA:

PROJETO DE LEI Nº 5.798, DE 2009

Institui o Programa de Cultura do Tra-
balhador, cria o Vale-Cultura e dá outras 
providências.

Autor: Poder Executivo
Relator:  Deputado Paulo Rubem Santiago

I – Relatório

Acompanhado da Mensagem nº 573/09, o Poder 
Executivo encaminhou a esta Casa Legislativa o PL 
nº 5.798, de 2009, que “institui o Programa de Cultura 
do Trabalhador, cria o Vale-Cultura e dá outras provi-
dências”.

Por sua vez, o Programa de Cultura do Traba-
lhador, instituído no âmbito do Ministério da Cultura 
(MinC), tem como objetivo fornecer aos trabalhadores 
meios para o exercício dos direitos culturais e acesso 
às fontes da cultura, conforme dispõem os artigos 215, 
caput, e 216 da Constituição Federal.

Na referida Mensagem, assinada conjuntamen-
te pelos Ministros de Estado da Cultura, da Fazenda 
e do Trabalho e Emprego, é ressaltada a importância 
da matéria por se constituir num programa que tem 
por finalidade “garantir, fomentar e ampliar o acesso 
dos cidadãos brasileiros aos bens e serviços cultu-
rais, estimulando a visita e o acesso a equipamentos 
e eventos artísticos e culturais, de forma a proporcio-
nar à população o pleno exercício dos direitos sociais 
à cultura e estimular a geração de trabalho, renda e 
emprego por meio de um maior e mais democrático 
desenvolvimento da economia da cultura”.

No contexto desse Programa, é criado o Vale-
Cultura, cujo valor mensal, por usuário, é de R$50,00 
(cinquenta reais), devendo ser fornecido pelo empre-
gador ao trabalhador que perceba até cinco salários 
mínimos mensais. O trabalhador, de forma voluntária, 
poderá dispor do Vale-Cultura, que será oferecido pre-
ferencialmente em meio magnético, para adquirir bens 
e serviços culturais, não se constituindo, portanto, em 
benefício de natureza salarial. Por sua vez, mediante 
o princípio da renúncia fiscal, esse valor poderá ser 
deduzido até um por cento do imposto sobre a renda 
devido pela empresa beneficiária tributada com base 
no lucro real.
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Por determinação do art. 54 do Regimento Interno, 
o projeto foi distribuído às Comissões de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público (CTAPS), de Educa-
ção e Cultura (CEC), de Finanças e Tributação (CFT) 
e de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC). 
Tramita em regime de urgência constitucional, con-
forme dispõe o art. 64 § 2º da Constituição Federal, 
combinado com o art. 204, I, do Regimento Interno 
desta Casa Legislativa.

No âmbito da CEC, fomos designados pela Pre-
sidência para relatar e proferir parecer à referida pro-
posição, onde nos manifestaremos acerca do mérito 
cultural da proposta. No prazo regimental foram ofere-
cidas duas emendas, ambas de autoria do  Deputado 
Deley, que serão objeto de análise posterior.

Como forma de democratizar e ampliar a discus-
são com trabalhadores, artistas, empresários, produto-
res e gestores culturais, promovemos, juntamente com 
outros Parlamentares, algumas audiências públicas em 
pontos distintos do território nacional. Particularmente, 
participamos de duas audiências públicas realizadas 
nas cidades do Recife-PE e Rio de Janeiro-RJ, nos dias 
14-09 e 8-10, respectivamente. Algumas sugestões sur-
gidas nessas audiências públicas foram encampadas 
ao presente relatório, na forma de emendas.

É o Relatório.

II – Voto do Relator

O projeto que propõe a criação do Programa 
Cultura do Trabalhador, através da implantação do 
“Vale-Cultura” constitui-se na primeira iniciativa gover-
namental voltada para estimular o acesso aos bens 
culturais, através do fomento ao consumo de produtos 
e serviços culturais. Queremos expressar nossa consi-
deração de que esse projeto tem um significado espe-
cial para todos os que lutam pela democratização do 
acesso aos bens culturais e pela liberdade de escolha 
dos produtos culturais a serem consumidos, condições 
hoje atropelada pelo agressivo vínculo existente entre 
as redes de comunicação e publicidade dominantes e 
as grandes indústrias da cultura, sobretudo nos ramos 
fonográfico e audiovisual.

O “Vale-Cultura”, em sua proposição inicial, su-
gere sua destinação para o atendimento para os tra-
balhadores da iniciativa privada, mediante a adesão 
das empresas patronais, facultando-lhes o desconto 
dos valores assumidos com a entrega do “Vale” até o 
montante de 1% do Imposto de renda incidente sobre 
o lucro real, com contrapartida dos trabalhadores, pro-
porcional à sua remuneração.

Desde já sugerimos que esse percentual possa 
ser duplicado ao final do primeiro quinquênio, atingin-
do-se progressivamente 2% entre o quinto e o décimo 

ano de vigência do Programa Cultura do Trabalhador 
(“Vale-Cultura”) nos seguintes termos:

1. Do 1º ao 5º ano – 1%
2. Do 5º ao 7º Ano – 1,4%
3. Do 8º ao 10. Ano – 1,6%
4. A partir do 10. Ano – 2%
Por sua vez, no que se refere às normas de con-

tribuição dos trabalhadores para a concretização do 
“Vale-Cultura”, sugerimos um escalonamento de modo 
a se assegurar a adequada proporcionalidade entre 
as faixas de até 5 salários mínimos e a contribuição 
sugerida, nas seguintes condições:

1. Até 1 salário-mínimo – Isento;
2. De 1 a 2 salários mínimos – 3%
3. De 2 a 3 salários mínimos – 5%
4. De 3 a 4 salários mínimos – 7%
5. De 4 a 5 salários mínimos – 10%
6. De 5 a 8 salários mínimos – 14%
7. De 8 a 10 salários mínimos – 16%
8. Acima de 10 salários mínimos – 20% do “Vale-

Cultura”.
No presente projeto, ao indicar o benefício ape-

nas para os trabalhadores da iniciativa privada, ficam 
de fora do acesso ao “Vale-Cultura” os trabalhadores 
autônomos, os desempregados, mesmo aqueles ins-
critos no seguro desemprego e todos os servidores 
públicos, federais, estaduais e municipais. Ao mesmo 
tempo, conforme debates realizados na fase anterior 
a análise desse relatório, evidencia-se que em muitas 
localidades a distribuição do “Vale-Cultura” não será 
acompanhada de uma adequada disponibilidade de 
acesso aos bens culturais oferecidos ao consumo, pela 
simples razão de que em muitas cidades e regiões 
do país são escassos os equipamentos públicos e as 
ofertas de bens privados através de salas de cinema, 
teatros, livrarias, lojas de CD e DVDs, restando ape-
nas às bancas de revista, algumas das quais também 
operando com a comercialização de livros e produtos 
digitais da indústria do audiovisual.

Por isso o “Vale-Cultura” já nasce carregando 
desafios para sua efetiva consolidação como instru-
mento de fomento ao consumo. Ao lado dessa dicoto-
mia (democratização do acesso e escassez de oferta) 
ressaltamos que alguns ramos da produção industrial 
cultural aparecerão aos olhos do futuro consumidor 
com mais visibilidade para o consumo por sua ampla 
presença no mercado e sua maior capilaridade de dis-
tribuição e inserção propagandística juntos aos meios 
de comunicação.

Aqui destacamos, sem qualquer juízo de valor 
sobre a natureza dessa produção, por exemplo, na 
música, os gêneros de música “romântica”, a música 
“sertaneja”, a música “brega”, o “pagode” e o “forró”, 
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considerado “industriar, por sua produção em larga 
escala por grupos de formação semelhante etc.

Como fazer para que tais gêneros não sejam os 
grandes beneficiados pela expansão das condições de 
consumo das classes populares e médias baixas (o 
“Vale-Cultura” deverá atingir faixas de renda de até 5 
salários mínimos), o que cristalizaria uma estrutura de 
produção e circulação já nitidamente predominante?

Neste sentido retomamos a figura da “Caixa de 
Ferramentas”. A implantação do “Vale Cultura”, mesmo 
em seu formato inicialmente restrito aos trabalhadores 
da iniciativa privada cujas empresas patronais venham 
a aderir ao mesmo, deverá ser complementada com 
mais investimentos públicos e privados na ampliação 
dos equipamentos disponíveis para a circulação de 
produtos como peças teatrais de grupos regionais e 
locais para adultos, teatro de bonecos e infantil, re-
cuperação, implantação de museus, bibliotecas e li-
vrarias, espetáculos de dança, mostras de cinema e 
audiovisual em geral, shows de música instrumental, 
exposições de artes plásticas, mostras de artesanato, 
ramos da produção cultural com expressão diferencia-
da no mercado da grande indústria cultural dominante 
nas principais regiões do país.

Tais equipamentos poderão ter a sua construção 
adaptada de prédios anteriormente ocupados com ou-
tras funções, como mercados públicos, matadouros mu-
nicipais desativados, prédios da extinta Rede Ferroviária 
Federal, espaços readaptados e ampliados de escolas 
públicas, galpões de antigas empresas desativadas 
devedores de IPTU aos cofres municipais, etc.

Os dados da existência de equipamentos culturais, 
da produção e da economia da cultura foram minucio-
samente levantados e publicados pelo IPEA (Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada) e pela FUNARTE 
em documentos lançados recentemente.

A publicação do IPEA, de 2007, da série “Cader-
nos de Políticas Culturais”, publicados como subsídio ao 
processo de discussão do Plano Nacional de Cultura, 
tem o título “Economia e Política Cultural-Acesso, Em-
prego e Financiamento” e foi coordenada por Frederico 
A. Barbosa da Silva. A da FUNARTE é o “Anuário de 
Estatísticas Culturais” de 2009, com o título “Cultura 
em Números”. Nessa publicação são tratados os se-
guintes itens: oferta da cultura; demanda da cultura; 
indicadores culturais; financiamento da cultura e ges-
tão pública da cultura.

No tem “Oferta da Cultura” ressaltamos que o 
número de teatros por região aponta enorme concen-
tração desses equipamentos na região sudeste, com 
um total de 689, enquanto na região Norte há apenas 
46, no Nordeste 246, no Centro-Oeste 65 e no Sul 

183, destacando-se que no Nordeste há nove estados 
enquanto no sul apenas três.

Quando o equipamento analisado é “Sala de Ci-
nema”, no sudeste há 1.244 salas, no Nordeste 273, 
no Norte 60, no Sul 328 e no Centro-Oeste 193, com 
os equipamentos espelhando, de certa forma, a con-
centração das regiões em relação ao PIB nacional.

No tocante ao item “Livraria” o percentual de 
municípios que realizam feiras de livros tem a média 
nacional de 16,40. O que mais realiza por município 
é o Rio Grande do Sul, com 52,22 % e o que menos 
realiza é Alagoas, com 1,96%. Já os dados das unida-
des federativas que dispõem de livrarias nos revelam 
que no Brasil apenas 34% dos municípios têm livrarias. 
Por estados a unidade com maior percentual de muni-
cípios com livrarias é o Paraná, com 51,63 %. Os três 
menores são Rio grande do Norte (só 9,58%), Paraíba 
(8,52%) e Piauí (só 8,07%).

Dado preocupante é aquele verificado nas regiões 
Norte e Nordeste, que apontaram expressiva redução, 
entre 2005 e 2006, no total de livrarias por estado. No 
norte, Amazonas, Roraima e Tocantins apresentaram 
redução de 20% a 33,33% no número de livrarias. 
No Nordeste, a redução foi de 8% no Ceará, 12% no 
Maranhão, 23,3% em Sergipe, 33,33% em Alagoas e 
45,71% na Paraíba. Para quem quer ver o “Vale-Cultura” 
florescendo como mecanismo de aquisição de livros 
e demais publicações impressas comercializáveis pe-
las livrarias tem, nesses indicadores, uma boa dose 
de preocupação. Como fomentar o consumo desses 
bens culturais se a comercialização vê diminuída cada 
vez mais as oportunidades de acesso da população 
a esses bens?

No trabalho publicado pelo IPEA, observa-se o 
padrão do “Consumo Cultural por tipo de família”. Di-
vididos em quatro categorias (domicílios sem filhos, 
com filhos até 18 anos, acima de 18 anos e números 
totais) destacam-se os seguintes itens:

1. Cinema – 4,6% do consumo dos do-
micílios sem filhos e 4,6% com filhos acima 
de 18 anos;

2. Audiovisual – 43,8% do consumo de 
domicílios sem filhos e 38% com filhos acima 
de 18 anos;

3. Indústria Fonográfica – 13,5% do con-
sumo de domicílios sem filhos e 13,6% com 
filhos acima de 18 anos;

4. Livro e Leitura – 17,2% do consumo 
de domicílios sem filhos e 16,8% com filhos 
acima de 18 anos.

Percebe-se, nesse trabalho, ao analisarmos ou-
tros grupos de indicadores, que as famílias com filhos 
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acima de 18 anos têm gastos de consumo cultural 
mais fora do que dentro de seus domicílios, o que pode 
representar a comodidade de aquisição de produtos 
para consumo doméstico, revelando-se também um 
elevado padrão de consumo com equipamentos (TV, 
Vídeo, TV a Cabo, CD, Acessórios de Micros, Micro-
computador, etc.), o que facilitaria essa propensão ao 
consumo doméstico.

Por essas razões enfatizamos a necessidade da 
implementação de políticas dirigidas e associadas para 
que ao lado da expansão das condições de consumo 
de produtos e serviços culturais seja possível garantir 
também a expansão dos meios de produção e circu-
lação de bens culturais.

Precisaremos ampliar a oferta de bibliotecas e 
livrarias, de salas de cinema, espaços teatrais e de 
artes cênicas nas cidades e nas regiões mais distan-
tes e mais pobres, precisaremos fortalecer e ampliar 
a oferta de editais que visem estimular a produção 
cultural com vínculo expresso com a circulação des-
ses bens, particularmente fora dos grandes centros 
metropolitanos.

Para isso o Ministério da Cultura deverá construir 
de forma associada com os Ministérios das Cidades 
e do Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comér-
cio mecanismos de fomento e financiamento para a 
adaptação de espaços hoje existentes em clubes so-
ciais (salões de festas, geralmente usados para bailes 
e formaturas) em espaços adaptados que sirvam às 
apresentações de teatro, dança, música instrumental, 
corais etc., mediante abertura de editais e oferta de 
recursos para tais fins.

Não foi criada a timemania para salvar as finanças 
dos clubes de futebol com elevados débitos previdenci-
ários? Por que não criar uma linha de investimento que 
poderá oscilar do fomento a fundo perdido ao crédito 
subsidiado para que esses equipamentos sejam refor-
mulados e integrados a uma rede nacional de meios 
destinados à circulação dos produtos culturais?

A aprovação da PEC da vinculação de receitas 
poderá fornecer um razoável lastro financeiro para 
esse desafio, caso a aplicações dos novos recursos 
se dê associada às diretrizes do Plano Nacional e dos 
Planos Estaduais e Municipais de Cultura.

No tocante aos trabalhadores não atingidos pela 
proposição do “Vale-Cultura” sugerimos que o MinC, em 
parceria com os Ministérios do Trabalho e da Previdên-
cia Social constitua grupo de trabalho para analisar as 
condições de acesso ao benefício pelos desemprega-
dos inscritos no “Seguro-Desemprego” e dos autônomos 
que comprovarem recolhimento regular ao INSS.

Com o Ministério do Trabalho e Emprego, sugeri-
mos um estudo que permita ao FAT subsidiar parte dos 

custos do ‘Vale-Cultura” a ser entregue aos desempre-
gados beneficiados pelo seguro-desemprego.

Com o Ministério do Planejamento propomos seja 
analisada a possibilidade de se subsidiar a concessão 
do “Vale-Cultura” para os autônomos com parte da re-
ceita e do recolhimento das contribuições recuperadas 
da dívida ativa da previdência social e da arrecadação 
da “timemania”.

Aos profissionais da educação, para os quais o 
acesso aos bens culturais poderá se constituir em po-
deroso instrumento de apoio e fortalecimento de sua 
formação didático-pedagógica, conforme inúmeras 
sugestões recebidas por esse Relator sugerimos ao 
MinC que estude junto ao MEC a possibilidade de se 
aplicar parte das receitas novas que serão destinadas 
ao orçamento da educação, com o fim da DRU, para 
que seja estendido paulatinamente o “Vale-Cultura” aos 
profissionais da educação básica, todos, sem exceção, 
com remuneração média abaixo dos cinco salários 
mínimos previstos no projeto que ora analisamos. Te-
mos certeza que essa medida terá impactos sóciocul-
turais elevadíssimos, fortalecendo-se a condição dos 
educadores como agentes de formação cultural e de 
formação de leitores, espectadores, platéias e consu-
midores culturais.

Aos servidores públicos dos estados e municípios 
sugerimos sejam feitas gestões junto aos Secretários 
Estaduais e Municipais de Cultura para que sejam de-
batidos e criados projetos similares, com os Secretários 
de Fazenda e de Finanças de suas respectivas esferas 
administrativas, tendo como pano de fundo a renúncia 
fiscal sobre a arrecadação do ICMS dos estados, do 
IPTU e do ISS devido por pessoas físicas e jurídicas. 
Afinal, em todos os estados da Federação há renún-
cia de ICMS para fomentar projetos industriais e nas 
cidades, sobretudo nas capitais e cidades de regiões 
metropolitanas, há mecanismos de renúncia de ISS 
e IPTU para se favorecer a atração de empresas de 
prestação de serviços, como locadoras de veículos, 
transporte público de passageiros, gráficos, hospitais 
e call centers.

Foram apresentadas duas emendas ao projeto, 
propondo a admissão de uso do “Vale-Cultura” para 
o acesso a eventos esportivos. Embora os mesmos 
possam ser beneficiados por medida dessa natureza, 
não estamos acolhendo as referidas emendas, pois 
sabemos da enorme probabilidade desses eventos, por 
sua maior visibilidade e capilaridade junto ao público, 
terminarem se consolidando como o setor mais benefi-
ciado com o uso do “Vale”, sobretudo no pagamento de 
ingressos dos jogos de futebol, o que distorceria gra-
vemente a intenção do mecanismo, voltado expressa-
mente para o fomento ao consumo das manifestações, 



Outubro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 14 56605 

bens, produtos e serviços culturais que envolvam as 
mais diferentes expressões da produção cultural.

Cremos, por fim, em relação a essas emendas, 
que as mesmas poderiam ser objeto de indicação 
para os programas de fomento ao esporte federati-
vo, patrocinados por inúmeros governos de estado 
e que envolvem a troca de notas fiscais nas quais 
se registra o recolhimento do ICMS por ingressos 
para os jogos de futebol e outras modalidades des-
portivas.

No entanto, estamos propondo 4 (quatro) emen-
das à presente proposição legislativa, algumas delas 
acolhidas por ocasião das audiências públicas reali-
zadas, e que objetivam aperfeiçoar a criação do Pro-
grama de Cultura do Trabalhador.

A primeira delas pretende incluir no rol de aten-
dimento do “Vale-Cultura” os espaços que promovem 
a integração entre os temas de ciência, educação e 
cultura, tais como museus de ciência, observatórios 
e planetários, por considerar que esses espaços ofe-
recem maiores oportunidades de inclusão social e de 
formação educacional da população.

Duas outras emendas objetivam incluir os li-
vros e periódicos entre os produtos e bens culturais 
beneficiados pelo Vale-Cultura. Sabemos que livros 
e periódicos – aqui compreendidos como revistas, 
jornais, fascículos, guias e almanaques – são meios 
incentivadores do hábito de leitura em todas as fai-
xas etárias e segmentos sociais. Assim, ao lado da 
literatura e humanidades como áreas culturais a se-
rem contempladas pelo Vale-Cultura, incluímos a in-
formação como condição indispensável ao exercício 
da plena cidadania.

A última emenda pretende contribuir para a am-
pliação dos equipamentos culturais, a fim de que um 
maior número de trabalhadores possam ter acesso 
aos bens e serviços culturais, sobretudo nos municí-
pios que não dispõem desses suportes. Sem equipa-
mentos culturais adequados ao oferecimento de bens 
e serviços culturais, o “Vale-Cultura” se tornará inócuo 
e não promoverá, de fato, a tão propalada democrati-
zação da cultura.

Nesse sentido, fica o Poder Executivo autorizado 
a abrir linhas de crédito e financiamento específicas 
destinadas à recuperação, revitalização, restauração 
e construção de espaços culturais (cinemas, teatros, 
museus, livrarias, bibliotecas, galerias de arte) que 
ofereçam os serviços e produtos previstos nos incisos 
I e II do § 1º do art. 2º.

Como sugestão e para dar maior transparência 
ao referido Programa, propomos que o Ministério da 
Cultura (MinC) mantenha em sítio eletrônico próprio 
ou em sua própria página na internet o demonstrati-

vo periódico da emissão do “Vale-Cultura” para cada 
estado e região da Federação. Já os cartões magné-
ticos do “Vale-Cultura” deverão conter identificação 
numérica ou por código de barras, de forma a facilitar 
o mapeamento da extensão e cobertura do Programa 
em todo o país, o que poderá sugerir a realização de 
campanhas informativas junto às empresas das regi-
ões e estados com menor percentual de adesão ao 
referido Programa.

O mesmo deverá ser feito pelos receptores do 
“Vale-Cultura” que deverão encaminhar os dados ao 
Ministério da Cultura regularmente para que se possa 
traçar um diagnóstico dos bens culturais e, a partir daí, 
dos estados e regiões mais beneficiados pela aquisição 
ou consumo fomentados pelo “Vale-Cultura”.

Concluímos o presente Relatório reiterando a 
compreensão de que ao lado da implementação do 
“Vale-Cultura” deverão ser ativados os benefícios, 
diretrizes e ações previstos na execução do Plano 
Nacional de Cultura, já aprovado na Comissão de 
Educação e Cultura desta Casa, na implementação 
das normas contidas na PEC da vinculação de recei-
tas, já aprovada em Comissão Especial e que deverá 
chegar ao Plenário para sua votação em dois turnos 
e na reforma da Lei Federal de Incentivos à Cultura– 
a “Lei Rouanet”.

Como um dos relatores do “Vale-Cultura”, solici-
tamos da Presidência desta Casa a imediata instala-
ção da Comissão Especial para analisar a Proposta de 
Emenda Constitucional que cria o Sistema Nacional de 
Cultura (PEC nº 416, de 2005, de autoria do  Deputado 
Paulo Pimenta (PT – RS) e outros). Vale ressaltar que 
a referida PEC recebeu parecer favorável na Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania pela sua ad-
missibilidade e já foi autorizada a criação da Comissão 
Especial desde o dia 22 de abril desse ano.

Ao lado do Plano Nacional de Cultura, a implan-
tação de um sistema único para a cultura, a exemplo 
do que já existe na área da saúde, dará condições efe-
tivas para uma maior participação dos diferentes entes 
federativos no desenvolvimento de uma política cultural 
mais consistente e consentânea com os princípios da 
cidadania e da gestão pública democrática.

Em face ao exposto, manifestamo-nos pela apro-
vação da matéria com a apresentação de quatro emen-
das anexas, anteriormente explicitadas.

Por mais cultura, por mais democracia, por mais 
cidadania, com mais transparência, com mais gestão 
democrática, maior descentralização dos recursos e 
estímulo à livre expressão cultural e comunicativa de 
nossa gente.

Sala da Comissão, de outubro de 2009. –  Deputado 
Paulo Rubens Santiago, Relator.
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PROJETO DE LEI Nº 5.798, DE 2009

Institui o Programa de Cultura do Tra-
balhador, cria o Vale-Cultura e dá outras 
providências.

EMENDA DE PLENÁRIO Nº 1

Dê-se ao art. 2°, inciso II do projeto a seguinte 
redação:

“II – estimular a visitação a estabeleci-
mentos que proporcionem a integração entre 
os temas de ciência, educação e cultura; e”

Sala da Comissão, de outubro de 2009. – Deputado 
Paulo Rubem Santiago.

PROJETO DE LEI Nº 5.798, DE 2009

Institui o Programa de Cultura do Tra-
balhador, cria o Vale-Cultura e dá outras 
providências.

EMENDA DE PLENÁRIO Nº 2

Dê-se ao inciso II do § 1° do art. 2° do projeto a 
seguinte redação:

“ Art. 2°  .................................................
§ 1° Para os fins deste Programa, são 

definidos serviços, bens e produtos culturais 
da seguinte forma:

I –  .........................................................
II – bens e produtos culturais: livros, pe-

riódicos (revistas, jornais, fascículos, guias e 
almanaques), de cunho informativo, artístico, 
científico e cultural, produzidos em qualquer 
formato ou mídia, por pessoas físicas ou jurí-
dicas cujas características se enquadrem nas 
áreas culturais previstas no § 2°”

Sala da Comissão, de outubro de 2009. – Deputado 
Paulo Rubem Santiago.

PROJETO DE LEI Nº 5.798, DE 2009

Institui o Programa de Cultura do Tra-
balhador, cria o Vale-Cultura e dá outras 
providências.

EMENDA DE PLENÁRIO Nº 3

Dê-se ao inciso IV do § 2° do art. 2° do projeto 
a seguinte redação:

“ Art. 2° ..................................................
 ..............................................................
§ 2º  .......................................................
IV – literatura, humanidades e infor-

mação”

Sala da Comissão, de outubro de 2009. – Deputado 
Paulo Rubem Santiago.

PROJETO DE LEI Nº 5.798, DE 2009

Institui o Programa de Cultura do Tra-
balhador, cria o Vale-Cultura e dá outras 
providências.

EMENDA DE PLENÁRIO Nº 4

Dê-se ao art. 16 a seguinte redação, renumeran-
do-se os demais artigos:

“Art. 16. Fica o Poder Executivo autori-
zado a abrir linhas de crédito e financiamento 
específicas destinadas à recuperação, revita-
lização, restauração e construção de espaços 
culturais (cinemas, teatros, museus, livrarias, 
bibliotecas, galerias de arte) que ofereçam os 
serviços e produtos previstos nos incisos I e II 
do § 1° do art. 2°”.

Sala da Comissão, de outubro de 2009. – Deputado 
Paulo Rubem Santiago.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para ofe-
recer parecer, pela Comissão de Constituição e Justiça 
e Cidadania, concedo a palavra ao nobre  Deputado 
Flávio Dino, que naturalmente dirá se o projeto é cons-
titucional e adequado ao processo legislativo.

O SR. FLÁVIO DINO (Bloco/PCdoB – MA. Para 
emitir parecer. Sem revisão do orador.) – Muito bem, 
Sr. Presidente, Sras. e Srs.  Deputados, analisando o 
projeto originalmente apresentado, quero apenas fa-
zer 2 ressalvas. 

A primeira é a de que ele prevê prazo para a re-
gulamentação, para que o Poder Executivo regulamen-
te a lei no prazo de 90 dias, e isso naturalmente viola 
o princípio da separação dos Poderes, de modo que 
estou oferecendo emenda saneadora de inconstitucio-
nalidade, para deixar claro que o Poder Executivo vai 
regulamentar, sem contudo haver a fixação de prazo. 
Desse modo, o art. 16 do projeto ficará com a seguinte 
redação: “O Poder Executivo regulamentará esta lei”. 

E devo também dar parecer às Emendas de 
Plenário previamente apresentadas, de nºs 1 e 2, e 
concluo que tais emendas são injurídicas, pois pre-
tendem estender o programa a eventos esportivos. O 
propósito é louvável e digno de homenagens, porém as 
modificações propostas tornam o texto incongruente, 
internamente e em relação a outros diplomas legais, 
por exemplo ao trazer para o Ministério da Cultura a 
execução de políticas de competência de Ministério 
específico, no caso o do Esporte. Desse modo, para 
o alcance desse objetivo, o da inclusão de eventos 
esportivos no âmbito do Vale-Cultura, seria preciso 
alterar todo o texto do projeto, bem como outras leis, 
e não somente os artigos escolhidos pelo autor das 
citadas emendas.
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Portanto, Sr. Presidente, neste momento inicial da 
minha manifestação, o parecer é pela constitucionali-
dade, juridicidade e boa técnica legislativa do projeto 
de lei, ressalvada a emenda saneadora referida. 

Quanto às 2 emendas antes ofertadas, o parecer 
é pela rejeição, em face de injuridicidade. 

Pois não,  Deputado Mendes Ribeiro.
O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB – 

RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Relator, 
eu tenho uma dúvida: V.Exa. referiu-se à questão do 
prazo de regulamentação, mas isso consta do projeto 
do Executivo, os 60 dias.

O SR. FLÁVIO DINO – Sim, mas, na minha concep-
ção, não é possível ao Congresso impor um prazo...

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO – Mesmo que 
o Governo estipule o prazo?

O SR. FLÁVIO DINO – E se ele não cumprir o 
prazo, qual seria a sanção?

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO – Bom, mas a lei 
é feita por ele. No meu ponto de vista, se nós estamos 
abrindo mão de um prazo que o Executivo se deu... 

Fique só o meu registro.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) –  Deputado 

Mendes Ribeiro e  Deputado Flávio Dino, eu proponho... 
V.Exa. já deu seu parecer, não é?

O SR. FLÁVIO DINO – Já, já, e concluí no sentido 
da apresentação dessa emenda saneadora e da injuridi-
cidade das 2 emendas de Plenário antes oferecidas.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Bem, eu 
vou propor que V.Exa. faça esse debate aí ao lado do 
 Deputado Mendes Ribeiro, porque nós fizemos assim 
com os outros Relatores.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vamos pas-
sar agora ao requerimento de adiamento da discussão 
por 2 sessões, assinado pelo Líder José Aníbal.

REQUERIMENTO

‘‘Senhor Presidente, requeiro a V. Exª, 
nos termos do art. 177, combinado com os 
arts. 101, I, a, 2 e 117, X, do Regimento Inter-
no, o adiamento da discussão por 2 sessões 
do PL 5798/2009.

Sala das Sessões, 13 de outubro de 2009. 
– José Aníbal, Líder do PSDB.’’

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para falar 
a favor do requerimento, com a palavra o  Deputado 
Duarte Nogueira.

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla-
mentares, o PSDB apresentou esse requerimento de 
adiamento tendo em vista algumas alterações feitas 

pela Relatora, a  Deputada Manuela d’Ávila, que nós 
ainda estamos por considerar.

Em primeira mão, nós entendemos que as mudan-
ças feitas, muitas delas, na nossa opinião são positivas, 
porque incluem o acesso dos portadores de necessidades 
especiais, ampliam-no para os dependentes diretos, na 
forma do projeto, e facultam também aos Estados, Distrito 
Federal e Municípios o direito de fornecer o Vale-Cultura 
aos seus servidores públicos, conforme, obviamente, lei 
a ser estabelecida em cada ente federado.

O que ainda não nos foi esclarecido e nos causa 
um pouco de confusão é que a Relatora incluiu o servi-
dor público federal que perceba até 5 salários mínimos. 
Nós estamos saindo da seara da iniciativa privada e 
envolvendo servidores públicos federais no benefício 
do Vale-Cultura. Até aí, tudo bem; no entanto, o que 
acontece é que, para que isso possa ser feito no caso 
da iniciativa privada, a empresa particular beneficia-se 
de uma isenção fiscal, isenção de Imposto de Renda. 
O que acontece com o ente federal, no caso a União? 
Ela tem que estabelecer depois, no Orçamento Geral 
da União, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, como é 
que isso vai ser feito, a rubrica específica para atender 
aos servidores públicos que eventualmente poderão 
beneficiar-se do Vale-Cultura numa empresa ou numa 
órgão federal, e a nossa assessoria ainda encontra 
certa dificuldade para esclarecer essa questão.

Portanto, apresentamos esse requerimento de 
adiamento para que possamos debater um pouco mais 
a matéria, buscar esclarecimento. Vamos acercar-nos 
da Relatora Manuela d’Ávila – que parabenizamos an-
tecipadamente pelo relatório – para buscar mais deta-
lhamento e convicção daquilo que estamos votando, 
tendo em vistas essas alterações que foram produzidas 
pela Relatora. Não estamos aqui discutindo o mérito, 
mas tão somente buscando mais esclarecimentos.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para fa-

lar contra o requerimento, tem a palavra o  Deputado 
José Genoíno.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT – SP. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, não entendo as razões de se 
apresentar esse requerimento em se tratando de uma 
proposta que é a ampliação do conceito de necessidades, 
do conceito de cidadania para o trabalhador. O trabalha-
dor tem o vale-refeição, tem o vale-transporte e passa a 
ter o vale-cultura; é a ampliação das necessidades e dos 
direitos do trabalhador. Somente por uma visão preconcei-
tuosa se pode não aprovar esse tipo de proposta. Aliás, 
quando o Governo a lançou, houve 2 editoriais questio-
nando a despesa com esse tipo de bem cultural.

Ora, Sr. Presidente, hoje o movimento sindical tra-
balha com o conceito de sindicato cidadão, trabalhador 
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cidadão, trabalhadora cidadã. Portanto, esse Vale-Cultura 
é um bem cultural, é a ampliação da cidadania, é algo 
fundamental, do ponto de vista dessa visão de que a 
cultura é um acesso fundamental para o direito ao pra-
zer, o direito ao lazer, o direito à subjetividade. 

Por outro lado, essa proposta representa um in-
centivo para a produção cultural, para os artistas, tanto 
que todos os artistas de todos os setores – do teatro, 
da música, do cinema – aplaudiram essa proposta.

Eu não entendo, Sr. Presidente, esse requeri-
mento. É uma maneira de se dizer que é contra sem 
se dizer que é contra. 

Nós somos a favor do projeto, estou inscrito para 
defender o conteúdo do projeto, e por isso nós enca-
minhamos o voto contra esse requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para orien-
tar, os Srs. Líderes.

Como orienta o PMDB? A favor ou contra o re-
querimento de adiamento da discussão? 

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB 
– RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Contra o 
requerimento, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – “Não” ao 
requerimento.

Como vota o PT,  Deputado Magela? “Sim” ou 
“não” ao requerimento? (Pausa.)

Como vota o Bloco?
O SR. DR. UBIALI (Bloco/PSB – SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O Bloco orienta “não”, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – “Não”.
Como vota o PT? (Pausa.) PT, “não”.
Como vota o Democratas?
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM – BA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, exis-
tem várias razões para adiar. Vou citar apenas uma.

As empresas incorporadoras de construção civil, 
em sua quase totalidade, declaram pelo lucro presu-
mido, e não pelo lucro real. Ou seja, a grande fatia dos 
trabalhadores da construção civil está sendo excluída 
deste projeto. Ainda há mais.

O Governo precisa entender que aposentado não 
é sinônimo de esquecido, aposentado não é sinônimo de 
descartado, aposentado não é sinônimo de alguém que 
não precisa de mercado, que não precisa de moradia, 
que não precisa de roupa, que não precisa de cultura.

Nós temos de estender este projeto para todos os 
trabalhadores e permitir que os aposentados também 
recebam. Não podemos permitir que apenas as empre-
sas grandes, que trabalham por lucro real, ligadas aos 
grandes sindicatos possam usufruir deste benefício.

Neste fim de semana estive no interior da Bahia, no 
povoado de Canas, Município de Itapicuru. Lá houve uma 

manifestação cultural, o encontro de carros de boi. Portanto, 
não é possível que não se possa usar dinheiro nisso.

Nós temos uma proposta para que possa ser 
pago como vale, que será submetido a um índex, a 
um controle do Ministério da Cultura, ou em dinheiro. 
O trabalhador vai preferir em dinheiro.

Nós precisamos discutir o projeto. Por isso, sou 
favorável ao adiamento.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como vota 
o PSDB,  Deputado Luiz Carlos Hauly?

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB – PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, qual 
é o papel do Estado? É agente indutor, estimulador, 
incentivador. Este projeto não atende à universalidade. 
É essa a questão.

Nós queremos dar o vale-cultura. Mas o projeto é 
estreito, só atende a, no máximo, 12 ou 13 milhões de 
trabalhadores, num universo de mais de 93 milhões; não 
atinge o lucro presumido; não atinge os trabalhadores das 
pequenas e microempresas; não atinge os autônomos. São 
mais 11 milhões, ou seja, 22 milhões de pessoas. Ele atinge 
somente aquelas empresas no lucro real, 2% delas.

A ideia é magnífica, diferentemente da do vale-
transporte e do vale-alimentação que atingem todos os 
trabalhadores com carteira assinada. Os trabalhadores 
que não têm carteira assinada não têm vale-refeição 
nem vale-transporte.

(O microfone é desligado.)

O SR. LUIZ CARLOS HAULY – O que a Oposi-
ção está discutindo é a seriedade da amplitude para 
atingir a universalidade.

Quando nós, do PSDB, criamos os Programas 
Bolsa Família, Bolsa Alimentação, Bolsa Medicamen-
tos, tratamos de todos os trabalhadores de baixa ren-
da, que tinham um mínimo de renda, e demos a eles 
o vale para que pusessem seu filho na escola.

Dessa maneira tratamos universalmente, dentro 
de um critério. Do jeito que está aqui, só as grandes 
empresas, os bancos, aqueles que recebem royalties e 
lucros do exterior, as grandes empresas corporativas, 
o restante, 98% não poderão dar. Eu questionei a Re-
latora, que tem boas intenções, mas a Receita não.

Voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 

vota o PR?
A SRA. GORETE PEREIRA (PR – CE. Pela ordem. 

Sem revisão da oradora.) – O PR, além de elogiar bastante 
este projeto, acha que no momento não temos nada. Não 
precisamos exigir a universalidade neste início.

Votamos “não”. Não devemos adiar a apreciação de 
projeto como este, que vai fazer um bem muito grande à 
sociedade, dar investimento na área cultural às pessoas.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como vota 
o PDT,  Deputado Brizola Neto?

O SR. BRIZOLA NETO (PDT – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – O PDT, Sr. Presidente, julga 
o projeto muito importante. Ele vai ampliar o acesso à 
cultura neste País. Vimos pelos números apresentados 
pelos Relatores que ainda falta muito para garantirmos 
acesso à cultura para nosso povo, principalmente para 
o trabalhador brasileiro.

O PDT é contra este requerimento, não entende 
como pode ser apresentado um requerimento para 
adiar uma votação importante como esta.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como vota 
o PP,  Deputado Benedito de Lira?

O SR. BENEDITO DE LIRA (PP – AL. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na verdade, 
a universalidade dos trabalhadores não foi atingida 
neste primeiro momento. Mas é como se fosse o Bol-
sa Família: no momento em que foi instituído, também 
não teve o alcance que tem hoje.

Por essa razão – o início é agora –, por ser um pro-
jeto importante para aqueles que não têm acesso à cul-
tura, o PP vota “não” ao requerimento de adiamento.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “não”.
Como vota o PV,  Deputado Edson Duarte?
O SR. EDSON DUARTE (PV – BA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, as raízes de 
uma nação constituem-se a partir da universalização 
da cultura. Estamos dando aqui um passo importan-
te. Acho a proposta revolucionária porque passa a dar 
tratamento diferente à cultura, que sempre foi privilé-
gio de alguns poucos, entendendo que ela tem de ser 
universalizada e chegar até o trabalhador.

Portanto, não há por que adiar. Precisamos votar 
e o PV encaminha “não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como vota 
o PTB? (Pausa.)

Como o PPS orienta sua bancada?
O SR. ARNALDO JARDIM (PPS – SP. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na se-
mana passada demos formidável contribuição à cultura, 
quando redefinimos o reenquadramento das empresas 
vinculadas à produção cultural, artística e cinemato-
gráfica, votando uma adequação do SIMPLES.

Sr. Presidente, Sras. e Srs.  Deputados, achamos 
que cautela é muito bom, pois podemos produzir algo 
muito melhor. O próprio Líder Fernando Coruja tem 
uma proposta que, além dos aspectos relevantes já 
mencionados, estende aos aposentados, por exemplo, 
a possibilidade de que, também mediante determina-
das regras, tenham acesso ao vale-cultura. Imaginem 
o que significa isso: a oportunidade de fazermos com 

que esse acesso enriqueça nossa vida cultural e dina-
mize economicamente o setor.

Por tudo isso, achamos adequado que se adie 
a votação do projeto para que ele seja melhorado, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o PSOL?

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSOL con-
sidera o óbvio: não há cidadania cultural neste País, a 
exclusão de bens e serviços culturais é muito grande. 

Nesse sentido, é claro que o projeto representa um 
avanço. Ainda que atinja um universo estimado de 12 a 
15 milhões de trabalhadores, o vale-cultura é muito impor-
tante, sem dúvida alguma. E a discussão, a dinâmica no 
Parlamento vem exatamente incorporar o que for possível 
em termos de ampliação, como, por exemplo, os aposen-
tados, cujo pleito nos parece mais do que justo.

Agora, adiar por 2 sessões essa discussão em cur-
so ainda, com a possibilidade de emenda assegurada, 
não nos parece adequado. Vamos avançar porque a cul-
tura tem pressa. É importante fazermos o bom debate e 
incorporar o que pode melhorar ainda mais o projeto.

O PSOL é contra o adiamento, quer a discussão 
e a votação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “não”.
Como vota o Governo?
O SR. RICARDO BARROS (PP – PR. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – O Governo também 
quer votar hoje essa matéria e beneficiar milhões de 
trabalhadores com o Programa de Cultura do Traba-
lhador e com o vale-cultura.

O Governo vota “não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “não”.
Como vota o PTB? (Pausa.)
Com vota o PSC?
O SR. DELEY (PSC – RJ. Pela ordem. Sem re-

visão do orador.) – O PSC entende que realmente é 
um grande avanço do Governo, pois poderemos dar 
oportunidade àqueles que realmente não têm acesso 
à cultura.

Quero apenas lamentar, Sr. Presidente, pois apre-
sentamos uma emenda para que os eventos esportivos 
também fossem incluídos nesse projeto, que infelizmen-
te não foi aceita. Eu, particularmente, e sei que muitos 
 Deputados também, sempre ouvi dizer que esporte é 
cultura, aquela conversa toda. Enfim, teríamos uma 
chance de incluir os eventos esportivos, que também 
fazem parte da cultura do povo brasileiro. 

Entendemos que devemos discutir a matéria, por 
isso o PSC encaminha o voto “não”.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY – Pela Minoria.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pela Mi-
noria, tem V.Exa. a palavra.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB – PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, os 3 
partidos da Minoria votam “sim”, porque 90 milhões de 
trabalhadores e trabalhadoras ficaram excluídos. 

Todos os trabalhadores do interior do Brasil e da 
zona rural ficaram de fora; todos os trabalhadores da 
microempresa ficaram de fora. Noventa por cento das 
cidades brasileiras não estão no lucro real, só há em-
presa no lucro real nas médias e grandes cidades. 

Noventa por cento das cidades brasileiras não 
serão atendidas. Se o Governo dá, porque não o faz 
na totalidade? Se ele pode deixar descontar de uma 
grande empresa, por que não deduz do pagamento da 
microempresa e do lucro presumido? É essa indagação 
que fazemos à maioria esmagadora. Eles fazem e con-
cebem, e depois querem passar o trator por cima. 

A Oposição resiste. Em favor de 90 milhões de 
trabalhadores, queremos incluir esses trabalhadores. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vota-
ção o requerimento. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Os Srs. 
 Deputados que o aprovam permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

REJEITADO
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em dis-

cussão.
Concedo a palavra ao  Deputado José Carlos 

Aleluia, que falará contra. (Pausa.)
O SR. EDSON DUARTE – Sr. Presidente, peço 

a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. EDSON DUARTE (PV – BA. Questão de 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
semana passada, se não me engano, encaminhamos 
2 questões de ordem importantes, por conta da insta-
lação da Comissão que trata do Código Florestal e da 
legislação ambiental brasileira. 

Duas dúvidas ainda permanecem. Como a Co-
missão está com data agendada para amanhã, para 
proceder à escolha e eleição do Presidente e do Re-
lator, o esclarecimento dessas dúvidas é importante 
para nós. Por isso gostaríamos de saber se a Mesa e 
a Presidência já têm uma posição sobre as mesmas. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Nós já 
decidimos as questões de ordem. Já foi encaminha-
do a V.Exa. 

Não sei se V.Exa. tem novas dúvidas em face da 
decisão. V.Exa. poderia examinar o que lhe foi enca-
minhado e depois, se for o caso... 

O SR. EDSON DUARTE – Sr. Presidente, não 
chegou às minhas mãos. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vamos 
providenciar. A Secretaria providenciará.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para discu-
tir, concedo a palavra ao nobre  Deputado José Carlos 
Aleluia, que falará contra a matéria.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM – BA. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs.  Deputados, quero 
falar especialmente para quem está no interior do Brasil. 
Nós queremos que o trabalhador receba 50 reais para a 
cultura, somos a favor da ideia de que o trabalhador possa 
e deva ter um auxílio para as atividades culturais. 

Quais são nossas divergências? A primeira de-
las é que esse projeto só serve aos sindicatos de São 
Bernardo do Campo. Ele não atende a 95% das em-
presas de Paulo Afonso, minha cidade; não atende a 
98% das empresas de Campo Formoso; não atende 
a 100% das empresas de Itapicuru; não atende às 
empresas do interior do Brasil. Por quê? Porque es-
sas empresas não declaram o lucro real, declaram o 
lucro presumido. Estão excluindo os trabalhadores do 
SIMPLES e do Super-SIMPLES.

Além de tudo, em algumas cidades, como Serra 
Talhada, o trabalhador,  Deputado Inocêncio Oliveira, 
vai ter dificuldades para aplicar esse recurso porque 
não haverá máquina para o cartão magnético.

Então, queremos que se dê esse auxílio a todos 
os trabalhadores, e não só aos dos sindicatos do ABC. 
Queremos incluir todos os trabalhadores, inclusive os 
aposentados, pois apresentamos emenda para que 
eles sejam incluídos. O Governo tem de entender que 
aposentado não é rejeitado; que aposentado não é des-
cartado; que aposentado não pode ser esquecido. 

Este Governo, que só trabalha para os sindicatos, 
trabalha contra o aposentado. Não vamos ficar contra o 
aposentado. Queremos incluir o direito dos aposentados, 
queremos incluir o direito de todos os trabalhadores do 
interior do Brasil e queremos que os recursos sejam pa-
gos em vale, em cartão ou em dinheiro. Os trabalhadores 
da Câmara dos  Deputados recebem o auxílio-refeição 
em dinheiro e todos estão aqui satisfeitos. Muitas vezes 
o trabalhador, ao receber o vale-transporte, vai trocá-lo 
na estação rodoviária com deságio. 

O vale-cultura é contra o trabalhador. Estamos a 
favor do trabalhador e não queremos oficializar e con-
trolar a cultura. A tentativa aqui é semelhante à tentativa 
argentina: controlar a cultura na mão de um governo 
populista. Somos a favor do trabalhador e a favor da 
doação em dinheiro e não em vale-cultura.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para fa-
lar a favor, concedo a palavra ao  Deputado Rodrigo 
Rollemberg.
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O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Parlamentares, cumprimento o Presidente Lula e 
o Ministro da Cultura pelo envio deste projeto à Câ-
mara dos  Deputados. É mais uma grande realização 
do Governo do Presidente Lula.

É importante ressaltar, Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Parlamentares, os dados das últimas pesquisas divulga-
das, seja a síntese dos dados econômicos publicados 
pelo IBGE, seja a Pesquisa Nacional por Amostragem 
de Domicílio, que mostram alguns dados extremamente 
significativos, tais como redução de 32,4% para 22,6% do 
percentual de pessoas, de famílias, que recebiam até meio 
salário mínimo; duplicação, em 10 anos, do percentual de 
jovens que têm acesso a curso superior; e redução, em 
30%, da mortalidade infantil nos últimos 10 anos.

Na semana passada, esta Casa deu uma grande 
contribuição à cultura brasileira ao aprovar o SIMPLES 
da Cultura. E agora, com a aprovação do vale-cultura, 
propiciará a milhões de trabalhadores o acesso a este 
bem fundamental: a cultura.

É por meio da cultura que se firma a identidade 
de um povo. A cultura é entretenimento e uma das 
indústrias criativas que mais crescem e mais empre-
gam no mundo.

Portanto, quero me somar a todos os membros 
da Frente Parlamentar da Cultura que vêm trabalhan-
do para construir nesta Casa uma agenda positiva da 
cultura, fazendo com que ela seja vista como bem es-
sencial à completa felicidade do ser humano.

Por isso, defendemos a aprovação do vale-cultura, 
do Plano Nacional de Cultura e da emenda constitucio-
nal que garante recursos para essa área. Entendemos 
que esse é mais um avanço significativo do Brasil sob 
os auspícios do Governo do Presidente Lula.

Lembro ao orador anterior que os idosos já têm 
assegurada a meia-entrada pelo Estatuto do Idoso.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para falar 
a favor da matéria, concedo a palavra ao  Deputado 
Luiz Carlos Hauly.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY – Contra.
O SR. WILSON BRAGA – Sr. Presidente, antes 

de o  Deputado usar da palavra, eu gostaria de fazer 
um apelo pessoal a V.Exa., e em nome da bancada 
do Nordeste.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Governa-
dor, nós estamos em pleno debate de uma matéria. Se 
eu conceder a palavra a V.Exa. – o que faria com muito 
prazer – serei obrigado a conceder a todos.

O SR. WILSON BRAGA – Pois não. Eu aceito. É 
porque era um apelo direto a V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Podemos 
terminar a discussão dessa matéria? Em seguida, con-
cederei a palavra a V.Exa. com muito prazer.

O SR. WILSON BRAGA – Pois não, com o maior 
prazer.

O SR. JOSÉ GENOÍNO – Sr. Presidente, uma 
questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois não.
O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT – SP. Questão de 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
 Deputado Luiz Carlos Hauly fez o encaminhamento 
de votação contrário ao projeto e está inscrito para 
falar a favor. É para ganhar tempo ou para falar a fa-
vor do projeto? Porque ele falou contra a matéria an-
teriormente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – S.Exa. vai 
falar contra a matéria.

O SR. JOSÉ GENOÍNO – V.Exa. informou que o 
 Deputado Hauly vai falar a favor da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Então, eu 
me equivoquei. O equívoco é meu. É contra.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo 
a palavra ao  Deputado Luiz Carlos Hauly, para falar 
contra a matéria.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB – PR. Sem 
revisão do orador.) – Genoíno, mais vigilante, não é? 
Foi só um equívoco de S.Exa., sem dúvida alguma.

Não somos, na verdade, contra o projeto; apenas 
queremos alertar que V.Exas., com todo o respeito, 
foram enganados pela Receita Federal. Estou acos-
tumado a negociar e a lidar com a Receita Federal na 
defesa de projetos de interesse do povo. Se eu estivesse 
com V.Exas., não deixaria a Receita Federal humilhar 
o Congresso Nacional e o povo brasileiro.

Noventa milhões de trabalhadores ficaram de fora 
dessa lei. Noventa milhões de pessoas. Esse é o pro-
blema. O Presidente Lula fez bem ao manter o Plano 
Real, criado e concebido no Governo do Itamar Franco 
por nós, do PSDB, os Democratas e a base aliada da 
época. Fez bem o Presidente Lula ao manter o programa 
de bolsas, porque criamos esse programa para que as 
famílias pobres pudessem manter seus filhos na esco-
la. O Presidente resolveu mudar o nome do programa. 
Tudo bem, S.Exa. ganhou as eleições e pode mudar o 
rótulo do programa, mas o programa é nosso.

Na semana passada, num trabalho entre Oposi-
ção e Governo, aprovamos uma excelente lei de incen-
tivo à cultura. Todos os produtores culturais do Brasil 
foram enquadrados no Super-SIMPLES, uma tabela 
mais favorável. Foi um ganho extraordinário.

Aqui, só estamos privilegiando os funcionários 
das grandes empresas, que já têm participação no 
lucro, dos grandes bancos, das grandes empreiteiras, 
da PETROBRAS, da Vale do Rio Doce.

Nós não estamos favorecendo a indústria que 
declara pelo lucro presumido, que tem 300, 500 em-
pregados, que fatura até 48 milhões por ano. A ques-
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tão é a forma como isso está sendo feito. Eu gostaria 
que essa empresa pudesse contratar um artista para 
dar aulas de violão, de teatro, de música, de dança, 
e não ficar restrita, podendo ajudar na formulação de 
programas de educação de período integral.

Estamos dispersando força. Cinquenta reais por 
mês são 600 reais por ano, e com o potencial de 13 
milhões de trabalhadores, são quase 9 bilhões. Qual é 
o orçamento do Ministério da Cultura? Não vamos “via-
jar na maionese”, gente! Vamos sentar e rediscutir este 
projeto. Vamos deixá-lo para a próxima semana. Convo-
quem-me para a negociação; eu me sento com V.Exas. 
e negocio com a Receita Federal. Estou me dispondo a 
isso para não ser enganado, passado para trás.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para dis-
cutir, concedo a palavra à nobre  Deputada Vanessa 
Grazziotin, que falará a favor da matéria.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs.  Deputados, companheiros e companheiras, eu só 
quero resgatar rapidamente o início da intervenção do 
 Deputado que me antecedeu, que se inscreveu para 
falar contra a matéria, mas começou sua fala dizendo 
que não votará contra a matéria.

Quero falar a alguns Parlamentares, sobretudo àque-
les que não apoiam o Governo mais popular deste País, o 
do Presidente Lula – popular não só porque foi trabalhador 
como a maioria do povo brasileiro, mas também porque foi 
operário. Este Governo é o mais popular porque mudou 
efetivamente o conteúdo da política brasileira.

O que era central no Governo passado não o é 
agora, e o que não era central antes passou a ser o 
centro das atenções do Governo do Presidente Lula, 
que é o povo brasileiro. 

Todos nós temos lido uma série de matérias que 
dão conta de que o Brasil é um dos países que mais 
rapidamente vêm superando a crise financeira interna-
cional. E por que o Brasil vem superando essa crise? 
Porque é o País que se tem preocupado em ampliar a 
renda do trabalhador e em fazer com que os recursos 
circulem na própria Nação. 

Enquanto muitos dizem que não é possível dar 
aumento de salário e ampliar o número de servidores, o 
Governo faz exatamente o contrário: concede reajuste 
e contrata mais servidores para melhorar a excelência 
do serviço público e garantir trabalho a uma parcela 
importante do povo brasileiro. 

E mais, Sr. Presidente, a renda do brasileiro me-
lhorou. E isso não se deve só ao Bolsa Família, que é 
muito importante, mas também à política de valorização 
do salário mínimo. Esse projeto vai exatamente nesse 
rumo, porque visa à inclusão dos brasileiros. 

Como diz a música dos Titãs,  Deputado José 
Genoíno, escrita por Arnaldo Antunes, Sérgio Britto e 
Marcelo Fromer, “a gente não quer só comida. A gente 
quer comida, diversão e arte”.

O Presidente, o Governo Lula, mais uma vez, dá um 
passo muito importante para permitir que parcela – não a 
totalidade – dos trabalhadores tenham acesso à cultura. 
É importante comida, diversão e arte, mas o povo quer 
também ter prazer para aliviar a dor, que infelizmente é 
muito grande, porque é algo que advém de muito tempo, 
principalmente da política do Governo passado.

Vamos dar, sim, esse passo importante para mais 
adiante incluir a totalidade dos trabalhadores.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo 
a palavra ao nobre  Deputado Arnaldo Madeira, que 
falará contra a matéria.

O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB – SP.) – Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, ouvi atenta-
mente os oradores que me antecederam. Fiquei im-
pressionado neste debate, mais uma vez, como nós 
discutimos aqui, com todo vigor, o patrimonialismo e 
a fisiologia do Estado brasileiro.

Temos, em nossa organização, o vale-refeição, 
o vale-transporte, com estruturas que tiveram de ser 
criadas para fazer a distribuição de recursos aos tra-
balhadores. Agora, estamos criando mais um “vale”: o 
vale-cultura. Empresas operadoras, naturalmente, vão 
receber recursos para fazer a intermediação entre em-
presas que irão distribuí-lo e as empresas beneficiadas. 
E assim vamos criando uma estrutura cada vez mais 
complexa de organização do Estado brasileiro. 

É impressionante como não conseguimos pensar 
em reduzir estruturas, encargos e tributos e em au-
mentar a renda das pessoas para fazer com que elas, 
pelo rendimento do seu trabalho, tenham acesso às 
diferentes formas de cultura, no caso.

Pretendemos, pelo projeto de lei, encontrar me-
canismos que afastem a concentração que se dá natu-
ralmente no processo de produção cultural, tendo em 
vista a concentração de renda em boa parte do País, 
em especial nas maiores cidades, nas capitais, nas 
cidades que têm maior potencial econômico.

Portanto, optamos sempre – e é da nossa cul-
tura – pelos caminhos mais tortuosos para chegar ao 
benefício que pensamos ser útil. Não conseguimos 
pensar em outro rumo de crescimento para o País que 
valorize as pessoas.

Por que não pensar, por exemplo, no vale-educa-
ção, pelo qual cada família teria uma renda para poder 
colocar seu filho na escola que desejasse – seja ela 
privada ou pública?

Temos, realmente, uma concepção que vem da 
nossa cultura, da nossa origem, de criar estruturas com 
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as melhores intenções de favorecer a população, mas, 
infelizmente, não conseguimos pensar em mecanismos 
que modernizem nossas instituições, para criar uma 
sociedade mais poderosa, com maior poder aquisitivo 
dos trabalhadores, daqueles que estão nos diferentes 
municípios do País, a fim de que eles, sim, adquiram 
com seus recursos aquilo que querem nas áreas da 
cultura, da educação, do lazer e do esporte.

Eram esses comentários, Sr. Presidente, que 
queria deixar registrados a propósito do debate a que 
estou aqui assistindo com muito prazer.

Muito obrigado a V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo a 

palavra ao  Deputado Deley, para falar a favor da matéria.
O SR. DELEY (PSC – RJ. Sem revisão do ora-

dor.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.  Deputados, não há 
dúvida de que estamos vendo o País avançar, princi-
palmente nesses últimos dias, nessas últimas sema-
nas, diante de notícias que realmente nos deixam com 
a esperança muito grande de, em breve, vivermos em 
um País muito melhor do que aquele de alguns anos 
atrás. Não há dúvida de que as Olimpíadas e a Copa 
do Mundo de Futebol vão colocar definitivamente o 
Brasil no lugar que sempre sonhamos.

E hoje, quando estamos aqui discutindo vale-cul-
tura, entendemos que estamos dando mais um passo 
para permitir que vários segmentos da nossa socie-
dade tenham acesso à cultura, que é um instrumento 
poderoso, gerador de empregos.

Obviamente, procuramos dar oportunidade àque-
las pessoas que nunca tiveram a chance de ir a um 
cinema, a um teatro, para que elas possam, através 
da cultura, entender um pouco mais da nossa histó-
ria, um pouco mais do Brasil, e a cultura permite todas 
essas possibilidades.

Quero parabenizar os Relatores desta matéria. 
Apresentamos uma emenda que não foi acatada por 
eles, mas nem por isso vamos deixar de parabenizá-
los. Sempre ouvimos falar,  Deputado Chico, que es-
porte é cultura. Os eventos esportivos fazem parte da 
cultura deste País, e entendíamos que eles poderiam, 
sim, ser incluídos nesse projeto.

Mas é um direito dos Relatores, e nós vamos 
apresentar o projeto do vale-esporte, que entendo ser 
muito oportuno, principalmente por tudo o que aconte-
cerá em nosso País nesses próximos anos.

Eu respeito as opiniões contrárias, mas é claro 
que temos, acima de tudo, de buscar caminhos que 
diminuam a tributação das empresas. Elas podem nos 
ajudar a incluir na vida cultural aqueles que não têm 
acesso à cultura e aos eventos esportivos.

Eu quero parabenizar o Governo por mais esse 
avanço e, obviamente, esta Casa existe justamente 

para que possamos discutir e melhorar aquilo que 
vem do Executivo.

Essa é a nossa posição. Mas quero, acima de tudo, 
parabenizar o Governo por entender a cultura como um 
grande instrumento para possibilitar que as pessoas en-
tendam um pouquinho mais o que é o nosso Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo 
a palavra ao nobre  Deputado William Woo, que falará 
contra a matéria. (Pausa.)

Concedo a palavra ao  Deputado Emanuel Fer-
nandes.

O SR. EMANUEL FERNANDES (PSDB – SP. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
 Deputados, eu creio que não existe brasileiro que seja 
contra a alimentação, contra o transportes e contra a 
cultura.

A crítica – e aí o meu posicionamento contrário – 
é no sentido de denunciar o que estamos fazendo no 
Brasil, a tutela sobre o povo brasileiro. E o atual Go-
verno vem exercendo isso ao limite, a tutela sobre o 
nosso povo: “Você não vai ganhar em dinheiro porque 
não sabe gastar o seu dinheiro. Você tem de ganhar 
em vales, você tem de ganhar em vale-transporte, em 
vale-alimentação, em vale-cultura, em vale-jogo”.

Por que essa tutela sobre o povo brasileiro?
Será que D. Maria, por exemplo, na hora em que 

ganha 50 reais, não sabe o que fazer com esse dinheiro? 
É claro que ela sabe. Mas se ela tiver em dinheiro, não 
precisa dos bacanas no Parlamento e nos partidos para 
dizer a ela o que deve ou não fazer com seu dinheiro. Essa 
tutela sobre o povo brasileiro subdesenvolve o País. 

Os 3 bilhões, 2 bilhões que vão sair, vão para onde? 
De onde saem? Saem do dinheiro que poderia ser usado 
para uma coisa que eu tenho certeza que os senhores, 
olhando no meu olho, sabem do que estou falando, o di-
nheiro que falta na saúde. Se uma pessoa guardar durante 
2 meses 50 reais, vai poder escolher o melhor médico da 
sua cidade e fazer uma consulta particular, porque eu te-
nho certeza que essa pessoa está com algum problema 
de saúde. Por que o Governo não cria o vale-saúde? Por 
que não pega 2 bilhões, 3 bilhões joga na saúde? Não, é 
um governo populista. E não é só esse, não. Há bastante 
tempo existe esse posicionamento. Vivem querendo dizer 
o que temos de consumir. Por que não dão em dinheiro? 
Por que não deixam o povo decidir? 

Existe gente que diz que foi pobre. Eu acho que 
não, porque não sabe o quanto 50 reais faz de dife-
rença no bolso de um pessoa pobre, no bolso de uma 
pessoa que quer comprar um remédio para a família, 
mas não tem. E vêm aqui dizer que temos que pegar 
em vale-cultura. Todos nós queremos cultura, é impor-
tante; todos nós queremos vale-transporte; todos nós 
queremos vale-alimentação. Mas todos nós, eu tenho 
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certeza, gostaríamos de ter dinheiro na mão para de-
cidir. O Brasil pode ser melhor. O que o Brasil não tem 
de bom são as elites, que ficam tentando tutelar o povo 
brasileiro, achando que podem decidir por ele. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo 
a palavra ao nobre  Deputado José Genoíno, que falará 
a favor da matéria.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT – SP. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.  Deputados, o 
 Deputado que me antecedeu me estimulou para o deba-
te. E esse debate é fundamental, porque uma sociedade 
robusta, forte, exige um Estado promotor de cidadania. 
Mas na visão neoliberal, cada um por si, e o Estado se 
ausenta com o discurso de que o mercado resolve.

O  Deputado que me antecedeu esqueceu-se de 
dizer que o Bolsa-Escola era um vale; o Bolsa-Família é 
pago em dinheiro. No Governo dele era em vale. Esque-
ceu-se de dizer que o trabalhador tem a opção de receber 
o vale-transporte e o vale-refeição em dinheiro.

Uma outra tese, Sr. Presidente, é que vamos ne-
gar a conquista com uma visão maximalista: eu quero 
isso, como não pode, isso aqui não presta.

No livro Teoria da Intransigência, de um social-
democrata, que deu aula para muitos de nós, ele diz 
que a intransigência nasce de colocar para as pessoas 
o máximo e nega-se o processo de conquista.

Alguém disse aqui que a aposentado não tem direi-
to. Ora, o nosso Governo aprovou o Estatuto do Idoso e 
o aposentado tem direito à meia em cinema, em teatro. 
Logo, não estamos deixando o aposentado de fora. 

Dizem que alguns trabalhadores não serão be-
neficiados. É um processo! Estamos começando um 
programa que parte de uma ideia, como colocou aqui 
a  Deputada Vanessa Grazziotin, de se dar direito não 
só à comida, ao transporte, mas também ao prazer, 
direito à ampla visão de cidadania. É isso que estamos 
discutindo. E isso não é tutela! 

É tutela o trabalhador e a trabalhadora do Nordes-
te terem um cartão do Bolsa Família e se livrarem de 
vender seu voto a um político? Isso não é tutela, isso é 
libertação. O vale-cultura é libertação, a não ser que con-
cordemos com a crítica de um “jornalão” que questiona 
o gosto do trabalhador para com os bens culturais. Os 
senhores estão lembrados de um “jornalão” que falou 
– não vou citar o nome – do gosto duvidoso do traba-
lhador? Essa é a visão tutelada, visão preconceituosa. 
Queremos que o trabalhador tenha acesso aos bens 
culturais, aos bens salariais, à comida, à alimentação. 
E a cultura é ampla visão dos direitos da cidadania.

Portanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs.  Deputados, o 
vale-cultura é muito importante para afirmar a cidadania. 
E o Estado é promotor de cidadania. Promover cidadania 
é promover os excluídos, promover aqueles que não têm 

acesso ao cinema, ao teatro, a um show, a um evento, 
a um espetáculo. É isso que o vale-cultura vai permitir, 
com 50 reais por mês. Logo, não adianta a gente ficar 
defendendo o máximo. É uma maneira de negar a tese, 
jogando no máximo. Como o máximo não vai ser possí-
vel, eu fico bem com uma visão que, no meu modo de 
entender, nega os direitos dos trabalhadores.

Portanto, nós votamos “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Conce-

do a palavra ao  Deputado Emiliano José, que falará 
a favor.

O SR. EMILIANO JOSÉ (PT – BA. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, é impressionante que a cada 
passo do Governo Lula, a cada passo deste Governo 
democrático e popular, a Oposição coloca algum tipo 
de obstáculo. Aparece, às vezes, um obstáculo apa-
rentemente democrático, que visa, no fundo, a impedir 
o avanço na direção do povo. É isso exatamente que, 
neste momento, está fazendo a Oposição.

Como disseram alguns Parlamentares que se po-
sicionaram contra o projeto do vale-cultura, não é ver-
dadeiro que eles tenham se colocado contra a cultura. 
Nós, do Governo Lula, estamos desenvolvendo extraor-
dinária agenda de valorização da cultura, inclusive nesta 
Casa. O Plano Nacional de Cultura está em andamento; 
a PEC nº 150/03 estabelece 2% do Orçamento para a 
cultura; a PEC nº 236/08 coloca a cultura como direito 
social; a PEC nº 416/05 estabelece o Sistema Nacional 
de Cultura; e agora o vale-cultura garante e democratiza 
o acesso à cultura e estimula essa economia.

Repito, Sr. Presidente, estamos dando extraordi-
nário passo para garantir aos trabalhadores brasileiros 
a fruição da cultura, dos valores e da criação cultural. Se 
ainda observamos que há impressionante exclusão da 
população às práticas, ao consumo e ao direito cultural, 
temos de assegurar a aprovação desse programa. 

Há dados alarmantes: apenas 14% da popula-
ção brasileira vai regularmente aos cinemas; 96% não 
frequenta museus; 93% nunca foi a uma exposição de 
arte; 78% nunca assistiu a um espetáculo de dança; e 
um dado extremamente preocupante, 90% dos muni-
cípios do País não possuem cinemas, teatros, museus 
ou centros culturais.

Por isso está certo o projeto do Governo ao asse-
gurar que os trabalhadores brasileiros consigam fruir o 
que há de produção cultural no País e, de outro lado, 
estimular a economia da cultura com esse projeto. 

Pessoas que estavam na marginalidade na área 
da cultura, com esse projeto, poderão vir à luz, desen-
volver-se e, além disso, propiciar ao povo brasileiro es-
petáculos de qualidade como jamais até hoje grande 
parcela da população teve oportunidade de usufruir.

Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vou en-
cerrar os trabalhos.

O SR. WILSON BRAGA – Sr. Presidente, quero 
fazer um apelo a V.Exa., antes de encerrar.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Antes de en-
cerrar, vou dar a palavra ao Governador Wilson Braga.

Tenha V.Exa. a palavra.
O SR. WILSON BRAGA (Bloco/PMDB – PB. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é o se-
guinte: um jornal do Ceará, o Diário do Nordeste, trouxe 
matéria com uma longa reportagem sobre o Presidente 
da República, anunciando sua visita e de sua comitiva às 
obras de transposição das águas do Rio São Francisco.

Como esta Casa aprovou a ida de uma Comissão 
também, para visita às obras do São Francisco, eu faço 
um apelo a V.Exa. para que haja uma intermediação, 

uma conversa com o Planalto no sentido de que vá uma 
só Comissão, a da Câmara e a da Presidência da Re-
pública, contanto que visite todas as obras e observe 
todo o andamento das obras do São Francisco.

A matéria de jornal eu a encaminho a V.Exa., pe-
dindo que seja transcrita nos Anais desta Casa. 

Sr. Presidente, quero ainda pedir, em nome de 
muitos que aqui já falaram, a colocação em pauta, 
amanhã, da PEC nº 471, de 2005, que dá solução aos 
cartórios. Para amanhã, Sr. Presidente.

São estes 2 apelos que faço a V.Exa. O primei-
ro é para que V.Exa. intermedeie junto ao Planalto. O 
segundo é uma decisão pessoal de V.Exa.

Muito obrigado.

MATÉRIA A QUE SE REFERE O ORA-
DOR:
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Esclare-
ço ao Plenário que essa proposta tem certo consenso 
na Casa, de modo que penso que poderemos votá-la 
rapidamente na sessão extraordinária.

VII – ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Nada mais 

havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – COMPA-

RECEM MAIS OS SRS.:

AMAPÁ

Jurandil Juarez PMDB PmdbPtc
Sebastião Bala Rocha PDT 
Total de Amapá: 2

PARÁ

Bel Mesquita PMDB PmdbPtc
Beto Faro PT 
Gerson Peres PP 
Nilson Pinto PSDB 
Vic Pires Franco DEM 
Wandenkolk Gonçalves PSDB 
Zenaldo Coutinho PSDB 
Total de Pará: 7

AMAZONAS

Francisco Praciano PT 
Marcelo Serafim PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Amazonas: 2

RONDONIA

Anselmo de Jesus PT 
Mauro Nazif PSB PsbPCdoBPmnPrb
Natan Donadon PMDB PmdbPtc
Total de Rondonia 3

ACRE

Flaviano Melo PMDB PmdbPtc
Total de Acre:1

MARANHÃO

Cleber Verde PRB PsbPCdoBPmnPrb
Davi Alves Silva Júnior PR 
Flávio Dino PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Pedro Novais PMDB PmdbPtc
Total de Maranhão: 4

CEARÁ

Arnon Bezerra PTB 
Gorete Pereira PR 
José Airton Cirilo PT 
Manoel Salviano PSDB 

Pastor Pedro Ribeiro PR 
Paulo Henrique Lustosa PMDB PmdbPtc
Vicente Arruda PR 
Total de Ceará: 7

PIAUÍ

Ciro Nogueira PP 
Osmar Júnior PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Piauí: 2

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado DEM 
Fábio Faria PMN PsbPCdoBPmnPrb
Henrique Eduardo Alves PMDB PmdbPtc
João Maia PR 
Rogério Marinho PSDB 
Total de Rio Grande do Norte: 5

PARAÍBA

Efraim Filho DEM 
Wilson Santiago PMDB PmdbPtc
Total de Paraíba: 2

PERNAMBUCO

Armando Monteiro PTB 
Bruno Araújo PSDB 
Bruno Rodrigues PSDB 
Carlos Eduardo Cadoca PSC 
Charles Lucena PTB 
Paulo Rubem Santiago PDT 
Raul Jungmann PPS 
Total de Pernambuco: 7

ALAGOAS

Augusto Farias PTB 
Carlos Alberto Canuto PSC 
Givaldo Carimbão PSB PsbPCdoBPmnPrb
Maurício Quintella Lessa PR 
Total de Alagoas: 4

SERGIPE

Iran Barbosa PT 
Jerônimo Reis DEM 
Total de Sergipe: 2

BAHIA

Alice Portugal PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Jairo Carneiro PP 
João Almeida PSDB 
Luiz Bassuma PT 
Mário Negromonte PP 
Total de Bahia: 5
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MINAS GERAIS

Antônio Andrade PMDB PmdbPtc
Bonifácio de Andrada PSDB 
Carlos Melles DEM 
Carlos Willian PTC PmdbPtc
Edmar Moreira PR 
Humberto Souto PPS 
Mário Heringer PDT 
Mauro Lopes PMDB PmdbPtc
Narcio Rodrigues PSDB 
Silas Brasileiro PMDB PmdbPtc
Total de Minas Gerais: 10

ESPÍRITO SANTO

Iriny Lopes PT 
Luiz Paulo Vellozo Lucas PSDB 
Total de Espírito Santo: 2

RIO DE JANEIRO

Antonio Carlos Biscaia PT 
Arolde de Oliveira DEM 
Chico Alencar PSOL 
Deley PSC 
Dr. Paulo César PR 
Edmilson Valentim PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Felipe Bornier PHS 
Fernando Lopes PMDB PmdbPtc
Filipe Pereira PSC 
Marcelo Itagiba PMDB PmdbPtc
Miro Teixeira PDT 
Neilton Mulim PR 
Silvio Lopes PSDB 
Total de Rio de Janeiro: 13

SÃO PAULO

Abelardo Camarinha PSB PsbPCdoBPmnPrb
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Antonio Palocci PT 
Arlindo Chinaglia PT 
Beto Mansur PP 
Carlos Sampaio PSDB 
Edson Aparecido PSDB 
Fernando Chiarelli PDT 
Jefferson Campos PTB 
José C Stangarlini PSDB 
José Paulo Tóffano PV 
Lobbe Neto PSDB 
Milton Monti PR 
Ricardo Tripoli PSDB 
Vanderlei Macris PSDB 
Total de São Paulo:15

MATO GROSSO

Pedro Henry PP 

Valtenir Pereira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Mato Grosso: 2

DISTRITO FEDERAL

Osório Adriano DEM 
Rodovalho DEM 
Total de Distrito Federal: 2

GOIÁS

Leandro Vilela PMDB PmdbPtc
Leonardo Vilela PSDB 
Luiz Bittencourt PMDB PmdbPtc
Professora Raquel Teixeira PSDB 
Total de Goiás: 4

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Total de Mato Grosso do Sul: 1

PARANÁ

Airton Roveda PR 
Alfredo Kaefer PSDB 
Andre Vargas PT 
Wilson Picler PDT 
Total de Paraná: 4

SANTA CATARINA

Jorge Boeira PT 
José Carlos Vieira DEM 
Valdir Colatto PMDB PmdbPtc
Total de Santa Catarina: 3

RIO GRANDE DO SUL

Beto Albuquerque PSB PsbPCdoBPmnPrb
Eliseu Padilha PMDB PmdbPtc
José Otávio Germano PP 
Paulo Pimenta PT 
Paulo Roberto Pereira PTB 
Renato Molling PP 
Vieira da Cunha PDT 
Total de Rio Grande do Sul: 7

DEIXAM DE COMPARECER OS SRS.:

RORAIMA

Maria Helena PSB PsbPCdoBPmnPrb
Neudo Campos PP 
Total de Roraima: 2

AMAPÁ

Dalva Figueiredo PT 
Evandro Milhomen PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Fátima Pelaes PMDB PmdbPtc
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Janete Capiberibe PSB PsbPCdoBPmnPrb
Lucenira Pimentel PR 
Total de Amapá: 5

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB PmdbPtc
Elcione Barbalho PMDB PmdbPtc
Giovanni Queiroz PDT 
Jader Barbalho PMDB PmdbPtc
Lira Maia DEM 
Wladimir Costa PMDB PmdbPtc
Zé Geraldo PT 
Total de Pará: 7

AMAZONAS

Rebecca Garcia PP 
Sabino Castelo Branco PTB 
Silas Câmara PSC 
Total de Amazonas: 3

RONDONIA

Lindomar Garçon PV 
Total de Rondonia: 1

ACRE

Fernando Melo PT 
Gladson Cameli PP 
Perpétua Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Sergio Petecão PMN PsbPCdoBPmnPrb
Total de Acre: 4

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB 
Laurez Moreira PSB PsbPCdoBPmnPrb
NIlmar Ruiz PR 
Total de Tocantins: 3

MARANHÃO

Clóvis Fecury DEM 
Nice Lobão DEM 
Pinto Itamaraty PSDB 
Professor Setimo PMDB PmdbPtc
Ribamar Alves PSB PsbPCdoBPmnPrb
Roberto Rocha PSDB 
Sarney Filho PV 
Total de Maranhão: 7

CEARÁ

Ciro Gomes PSB PsbPCdoBPmnPrb
Eudes Xavier PT 
Eugênio Rabelo PP 
Total de Ceará: 3

RIO GRANDE DO NORTE

Fátima Bezerra PT 
Total de Rio Grande do Norte: 1

PARAÍBA

Manoel Junior PSB PsbPCdoBPmnPrb
Wellington Roberto PR 
Total de Paraíba: 2

PERNAMBUCO

Ana Arraes PSB PsbPCdoBPmnPrb
Edgar Moury PMDB PmdbPtc
Eduardo da Fonte PP 
Marcos Antonio PRB PsbPCdoBPmnPrb
Maurício Rands PT 
Total de Pernambuco:5

ALAGOAS

Francisco Tenorio PMN PsbPCdoBPmnPrb
Joaquim Beltrão PMDB PmdbPtc
Olavo Calheiros PMDB PmdbPtc
Total de Alagoas: 3

SERGIPE

Jackson Barreto PMDB PmdbPtc
Mendonça Prado DEM 
Valadares Filho PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Sergipe: 3

BAHIA

Colbert Martins PMDB PmdbPtc
Edigar Mão Branca PV 
Félix Mendonça DEM 
Fernando de Fabinho DEM 
José Rocha PR 
Lídice da Mata PSB PsbPCdoBPmnPrb
Marcelo Guimarães Filho PMDB PmdbPtc
Marcos Medrado PDT 
Milton Barbosa PSC 
Roberto Britto PP 
Uldurico Pinto PMN PsbPCdoBPmnPrb
Total de Bahia: 11

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT 
Aelton Freitas PR 
Alexandre Silveira PPS 
Bilac Pinto PR 
Ciro Pedrosa PV 
Eduardo Barbosa PSDB 
Fábio Ramalho PV 
George Hilton PRB PsbPCdoBPmnPrb
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Geraldo Thadeu PPS 
Gilmar Machado PT 
Jaime Martins PR 
João Magalhães PMDB PmdbPtc
José Fernando Aparecido de Oliveira PV 
Júlio Delgado PSB PsbPCdoBPmnPrb
Leonardo Monteiro PT 
Leonardo Quintão PMDB PmdbPtc
Lincoln Portela PR 
Mário de Oliveira PSC 
Miguel Martini PHS 
Odair Cunha PT 
Paulo Abi-Ackel PSDB 
Paulo Piau PMDB PmdbPtc
Rafael Guerra PSDB 
Reginaldo Lopes PT 
Vitor Penido DEM 
Total de Minas Gerais: 25

ESPÍRITO SANTO

Rita Camata PMDB PmdbPtc
Total de ESPÍRITO SANTO 1

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PMDB PmdbPtc
Indio da Costa DEM 
Leandro Sampaio PPS 
Marina Maggessi PPS 
Rogerio Lisboa DEM 
Solange Almeida PMDB PmdbPtc
Vinicius Carvalho PTdoB 
Total de Rio de Janeiro: 7

SÃO PAULO

Aline Corrêa PP 
Bispo Gê Tenuta DEM 
Celso Russomanno PP 
Dimas Ramalho PPS 
Dr. Nechar PP 
Jilmar Tatto PT 
João Paulo Cunha PT 
José Mentor PT 
Julio Semeghini PSDB 
Nelson Marquezelli PTB 
Paulo Maluf PP 
Regis de Oliveira PSC 
Ricardo Berzoini PT 
Vadão Gomes PP 
Walter Ihoshi DEM 
Total de São Paulo: 15

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT 
Professor Victorio Galli PMDB PmdbPtc

Thelma de Oliveira PSDB 
Total de Mato Grosso: 3

DISTRITO FEDERAL

Laerte Bessa PSC 
Total de Distrito Federal: 1

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB 
Ronaldo Caiado DEM 
Rubens Otoni PT 
Sandes Júnior PP 
Total de Goiás: 4

MATO GROSSO DO SUL

Dagoberto PDT 
Vander Loubet PT 
Total de Mato Grosso do Sul: 2

PARANÁ

Affonso Camargo PSDB 
Andre Zacharow PMDB PmdbPtc
Marcelo Almeida PMDB PmdbPtc
Odílio Balbinotti PMDB PmdbPtc
Ratinho Junior PSC 
Rodrigo Rocha Loures PMDB PmdbPtc
Total de Paraná: 6

SANTA CATARINA

Décio Lima PT 
Gervásio Silva PSDB 
João Pizzolatti PP 
Nelson Goetten PR 
Paulo Bornhausen DEM 
Total de Santa Catarina: 5

RIO GRANDE DO SUL

Cláudio Diaz PSDB 
Darcísio Perondi PMDB PmdbPtc
Fernando Marroni PT 
Henrique Fontana PT 
Ibsen Pinheiro PMDB PmdbPtc
Maria do Rosário PT 
Pepe Vargas PT 
Pompeo de Mattos PDT 
Professor Ruy Pauletti PSDB 
Vilson Covatti PP 
Total de Rio Grande do Sul: 10

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Encerro 
a sessão, convocando para hoje, terça-feira, dia 13, 
às 19h02min, sessão extraordinária da Câmara dos 
 Deputados, com a seguinte
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Ata da 280a Sessão, Extraordinária,  
Noturna, em 13 de outubro de 2009 

 Presidência dos Srs.: Marco Maia, 1º Vice-Presidente

Às 19 horas e 2 minutos comparecem à 
casa os Srs.:

Michel Temer
Marco Maia
Antonio Carlos Magalhães Neto
Rafael Guerra
Inocêncio Oliveira
Odair Cunha
Marcelo Ortiz
Partido Bloco

RORAIMA

Angela Portela PT
Edio Lopes PMDB PmdbPtc
Francisco Rodrigues DEM
Luciano Castro PR
Marcio Junqueira DEM
Urzeni Rocha PSDB
Presentes Roraima: 6

AMAPÁ

Antonio Feijão PSDB
Janete Capiberibe PSB PsbPCdoBPmnPrb
Jurandil Juarez PMDB PmdbPtc
Sebastião Bala Rocha PDT
Presentes Amapá: 4

PARÁ

Bel Mesquita PMDB PmdbPtc
Beto Faro PT
Gerson Peres PP
Lúcio Vale PR

Nilson Pinto PSDB
Paulo Rocha PT
Vic Pires Franco DEM
Wandenkolk Gonçalves PSDB
Zenaldo Coutinho PSDB
Zequinha Marinho PSC
Presentes Pará: 10

AMAZONAS

Átila Lins PMDB PmdbPtc
Francisco Praciano PT
Lupércio Ramos PMDB PmdbPtc
Marcelo Serafim PSB PsbPCdoBPmnPrb
Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Amazonas: 5

RONDONIA

Anselmo de Jesus PT
Eduardo Valverde PT
Ernandes Amorim PTB
Marinha Raupp PMDB PmdbPtc
Mauro Nazif PSB PsbPCdoBPmnPrb
Moreira Mendes PPS
Natan Donadon PMDB PmdbPtc
Presentes Rondonia: 7

ACRE

Flaviano Melo PMDB PmdbPtc
Henrique Afonso PV
Ilderlei Cordeiro PPS
Nilson Mourão PT
Presentes Acre: 4

ORDEM DO DIA

ITEM ÚNICO

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
N° 324-B, DE 2009 

(Do Senado Federal)

Discussão, em primeiro turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 324-B, 

de 2009, que altera o art. 103-B, para modi-
ficar a composição do Conselho Nacional 
de Justiça; tendo pareceres: da Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
pela admissibilidade (Relator: Dep. Flávio 
Dino); e da Comissão Especial, pela apro-
vação (Relator: Dep. Paes Landim). 

(Encerra-se a sessão às 19 horas e 1 
minuto.)
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TOCANTINS

João Oliveira DEM
Lázaro Botelho PP
Moises Avelino PMDB PmdbPtc
Osvaldo Reis PMDB PmdbPtc
Vicentinho Alves PR
Presentes Tocantins: 5

MARANHÃO

Carlos Brandão PSDB
Cleber Verde PRB PsbPCdoBPmnPrb
Davi Alves Silva Júnior PR
Domingos Dutra PT
Flávio Dino PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Julião Amin PDT
Pedro Fernandes PTB
Pedro Novais PMDB PmdbPtc
Ribamar Alves PSB PsbPCdoBPmnPrb
Washington Luiz PT
Zé Vieira PR
Presentes Maranhão: 11

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB PmdbPtc
Ariosto Holanda PSB PsbPCdoBPmnPrb
Arnon Bezerra PTB
Chico Lopes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Eunício Oliveira PMDB PmdbPtc
Flávio Bezerra PMDB PmdbPtc
Gorete Pereira PR
José Airton Cirilo PT
José Guimarães PT
José Linhares PP
Leo Alcântara PR
Manoel Salviano PSDB
Marcelo Teixeira PR
Mauro Benevides PMDB PmdbPtc
Pastor Pedro Ribeiro PR
Paulo Henrique Lustosa PMDB PmdbPtc
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Vicente Arruda PR
Zé Gerardo PMDB PmdbPtc
Presentes Ceará: 19

PIAUÍ

Átila Lira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Ciro Nogueira PP
Elizeu Aguiar PTB
José Maia Filho DEM
Júlio Cesar DEM
Marcelo Castro PMDB PmdbPtc

Nazareno Fonteles PT
Osmar Júnior PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Paes Landim PTB
Themístocles Sampaio PMDB PmdbPtc
Presentes Piauí: 10

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado DEM
Fábio Faria PMN PsbPCdoBPmnPrb
Felipe Maia DEM
Henrique Eduardo Alves PMDB PmdbPtc
João Maia PR
Rogério Marinho PSDB
Sandra Rosado PSB PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Rio Grande do Norte: 7

PARAÍBA

Armando Abílio PTB
Damião Feliciano PDT
Efraim Filho DEM
Luiz Couto PT
Major Fábio DEM
Marcondes Gadelha PSB PsbPCdoBPmnPrb
Rômulo Gouveia PSDB
Vital do Rêgo Filho PMDB PmdbPtc
Wellington Roberto PR
Wilson Braga PMDB PmdbPtc
Wilson Santiago PMDB PmdbPtc
Presentes Paraíba: 11

PERNAMBUCO

André de Paula DEM
Armando Monteiro PTB
Bruno Araújo PSDB
Bruno Rodrigues PSDB
Carlos Eduardo Cadoca PSC
Charles Lucena PTB
Fernando Coelho Filho PSB PsbPCdoBPmnPrb
Fernando Ferro PT
Fernando Nascimento PT
Gonzaga Patriota PSB PsbPCdoBPmnPrb
José Chaves PTB
José Mendonça Bezerra DEM
Paulo Rubem Santiago PDT
Pedro Eugênio PT
Raul Henry PMDB PmdbPtc
Raul Jungmann PPS
Roberto Magalhães DEM
Silvio Costa PMN PsbPCdoBPmnPrb
Wolney Queiroz PDT
Presentes Pernambuco: 19
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ALAGOAS

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

SERGIPE

Albano Franco PSDB
Eduardo Amorim PSC
Iran Barbosa PT
Jerônimo Reis DEM
José Carlos Machado DEM
Presentes Sergipe: 5

BAHIA

Alice Portugal PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Claudio Cajado DEM
Daniel Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Edson Duarte PV
Emiliano José PT
Fábio Souto DEM
Geraldo Simões PT
Jairo Carneiro PP
João Almeida PSDB
João Carlos Bacelar PR
Jorge Khoury DEM
José Carlos Aleluia DEM
José Carlos Araújo PR
Joseph Bandeira PT
Jutahy Junior PSDB
Luiz Alberto PT
Luiz Bassuma PT
Luiz Carreira DEM
Márcio Marinho PRB PsbPCdoBPmnPrb
Mário Negromonte PP
Maurício Trindade PR
Paulo Magalhães DEM
Sérgio Barradas Carneiro PT
Severiano Alves PMDB PmdbPtc
Tonha Magalhães PR
Veloso PMDB PmdbPtc
Zezéu Ribeiro PT
Presentes Bahia: 27

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT
Antônio Andrade PMDB PmdbPtc
Antônio Roberto PV

Aracely de Paula PR
Bonifácio de Andrada PSDB
Carlos Melles DEM
Carlos Willian PTC PmdbPtc
Edmar Moreira PR
Elismar Prado PT
Humberto Souto PPS
Jaime Martins PR
Jairo Ataide DEM
Jô Moraes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
João Bittar DEM
José Santana de Vasconcellos PR
Lael Varella DEM
Luiz Fernando Faria PP
Márcio Reinaldo Moreira PP
Marcos Lima PMDB PmdbPtc
Marcos Montes DEM
Maria Lúcia Cardoso PMDB PmdbPtc
Mário Heringer PDT
Mauro Lopes PMDB PmdbPtc
Miguel Corrêa PT
Narcio Rodrigues PSDB
Paulo Delgado PT
Rodrigo de Castro PSDB
Saraiva Felipe PMDB PmdbPtc
Silas Brasileiro PMDB PmdbPtc
Virgílio Guimarães PT
Presentes Minas Gerais: 30

ESPÍRITO SANTO

Camilo Cola PMDB PmdbPtc
Capitão Assumção PSB PsbPCdoBPmnPrb
Iriny Lopes PT
Jurandy Loureiro PSC
Lelo Coimbra PMDB PmdbPtc
Luiz Paulo Vellozo Lucas PSDB
Manato PDT
Rose de Freitas PMDB PmdbPtc
Sueli Vidigal PDT
Presentes Espírito Santo: 9

RIO DE JANEIRO

Andreia Zito PSDB
Antonio Carlos Biscaia PT
Arnaldo Vianna PDT
Arolde de Oliveira DEM
Bernardo Ariston PMDB PmdbPtc
Brizola Neto PDT
Carlos Santana PT
Chico Alencar PSOL
Chico DAngelo PT
Cida Diogo PT
Deley PSC
Dr. Adilson Soares PR
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Dr. Paulo César PR
Edmilson Valentim PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Edson Ezequiel PMDB PmdbPtc
Eduardo Cunha PMDB PmdbPtc
Eduardo Lopes PRB PsbPCdoBPmnPrb
Felipe Bornier PHS
Fernando Gabeira PV
Fernando Lopes PMDB PmdbPtc
Filipe Pereira PSC
Geraldo Pudim PR
Glauber Braga PSB PsbPCdoBPmnPrb
Hugo Leal PSC
Jair Bolsonaro PP
Léo Vivas PRB PsbPCdoBPmnPrb
Luiz Sérgio PT
Marcelo Itagiba PMDB PmdbPtc
Miro Teixeira PDT
Neilton Mulim PR
Nelson Bornier PMDB PmdbPtc
Otavio Leite PSDB
Pastor Manoel Ferreira PR
Paulo Rattes PMDB PmdbPtc
Rodrigo Maia DEM
Silvio Lopes PSDB
Simão Sessim PP
Solange Amaral DEM
Suely PR
Presentes Rio de Janeiro: 39

SÃO PAULO

Abelardo Camarinha PSB PsbPCdoBPmnPrb
Aldo Rebelo PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
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 Sampaio PSDB
Carlos Zarattini PT
Devanir Ribeiro PT
Dr. Talmir PV
Dr. Ubiali PSB PsbPCdoBPmnPrb
Duarte Nogueira PSDB
Edson Aparecido PSDB
Eleuses Paiva DEM
Emanuel Fernandes PSDB
Fernando Chiarelli PDT
Fernando Chucre PSDB

Francisco Rossi PMDB PmdbPtc
Guilherme Campos DEM
Ivan Valente PSOL
Janete Rocha Pietá PT
Jefferson Campos PTB
João Dado PDT
Jorginho Maluly DEM
José Aníbal PSDB
José C Stangarlini PSDB
José Eduardo Cardozo PT
José Genoíno PT
José Paulo Tóffano PV
Lobbe Neto PSDB
Luciana Costa PR
Luiza Erundina PSB PsbPCdoBPmnPrb
Márcio França PSB PsbPCdoBPmnPrb
Milton Monti PR
Milton Vieira DEM
Paes de Lira PTC PmdbPtc
Paulo Pereira da Silva PDT
Paulo Teixeira PT
Renato Amary PSDB
Ricardo Berzoini PT
Ricardo Tripoli PSDB
Roberto Alves PTB
Roberto Santiago PV
Silvio Torres PSDB
Valdemar Costa Neto PR
Vanderlei Macris PSDB
Vicentinho PT
William Woo PSDB
Presentes São Paulo: 54

MATO GROSSO

Carlos Bezerra PMDB PmdbPtc
Eliene Lima PP
Homero Pereira PR
Pedro Henry PP
Valtenir Pereira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Mato Grosso: 5

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga DEM
Jofran Frejat PR
Laerte Bessa PSC
Magela PT
Osório Adriano DEM
Rodovalho DEM
Rodrigo Rollemberg PSB PsbPCdoBPmnPrb
Tadeu Filippelli PMDB PmdbPtc
Presentes Distrito Federal: 8
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GOIÁS

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
Ronaldo Caiado DEM
Sandro Mabel PR
Tatico PTB
Presentes Goiás: 14

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT
Antonio Cruz PP
Geraldo Resende PMDB PmdbPtc
Marçal Filho PMDB PmdbPtc
Nelson Trad PMDB PmdbPtc
Waldemir Moka PMDB PmdbPtc
Presentes Mato Grosso do Sul: 6

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM
Airton Roveda PR
Alceni Guerra DEM
Alex Canziani PTB
Alfredo Kaefer PSDB
Andre Vargas PT
Angelo Vanhoni PT
Assis do Couto PT
Cezar Silvestri PPS
Chico da Princesa PR
Dilceu Sperafico PP
Dr. Rosinha PT
Eduardo Sciarra DEM
Giacobo PR
Gustavo Fruet PSDB
Hermes Parcianello PMDB PmdbPtc
Luiz Carlos Hauly PSDB
Luiz Carlos Setim DEM
Moacir Micheletto PMDB PmdbPtc
Nelson Meurer PP
Osmar Serraglio PMDB PmdbPtc
Ricardo Barros PP
Takayama PSC

Wilson Picler PDT
Presentes Paraná: 24

SANTA CATARINA

Acélio Casagrande PMDB PmdbPtc
Angela Amin PP
Celso Maldaner PMDB PmdbPtc
Edinho Bez PMDB PmdbPtc
Fernando Coruja PPS
João Matos PMDB PmdbPtc
Jorge Boeira PT
José Carlos Vieira DEM
Valdir Colatto PMDB PmdbPtc
Vignatti PT
Zonta PP
Presentes Santa Catarina: 11

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP
Beto Albuquerque PSB PsbPCdoBPmnPrb
Darcísio Perondi PMDB PmdbPtc
Eliseu Padilha PMDB PmdbPtc
Emilia Fernandes PT
Enio Bacci PDT
Geraldinho PSOL
Germano Bonow DEM
José Otávio Germano PP
Luis Carlos Heinze PP
Luiz Carlos Busato PTB
Manuela DÁvila PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Mendes Ribeiro Filho PMDB PmdbPtc
Nelson Proença PPS
Onyx Lorenzoni DEM
Osvaldo Biolchi PMDB PmdbPtc
Paulo Pimenta PT
Paulo Roberto Pereira PTB
Renato Molling PP
Sérgio Moraes PTB
Vieira da Cunha PDT
Presentes Rio Grande do Sul: 21

ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – A lista de 

presença registra na Casa o comparecimento de 385 
Senhoras  Deputadas e Senhores  Deputados.

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

brasileiro iniciamos nossos trabalhos.

II – LEITURA DA ATA
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Fica dis-

pensada a leitura da ata da sessão anterior.
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O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – 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 
Urzeni Rocha PSDB 
Total de Roraima: 6

AMAPÁ

Antonio Feijão PSDB 
Jurandil Juarez PMDB PmdbPtc
Sebastião Bala Rocha PDT 
Total de Amapá: 3

PARÁ

Bel Mesquita PMDB PmdbPtc
Beto Faro PT 
Gerson Peres PP 
Lúcio Vale PR 
Nilson Pinto PSDB 
Paulo Rocha PT 
Vic Pires Franco DEM 
Wandenkolk Gonçalves PSDB 
Zenaldo Coutinho PSDB 
Zequinha Marinho PSC 
Total de Pará: 10

AMAZONAS

Átila Lins PMDB PmdbPtc
Francisco Praciano PT 
Lupércio Ramos PMDB PmdbPtc
Marcelo Serafim PSB PsbPCdoBPmnPrb
Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Amazonas: 5

RONDONIA

Anselmo de Jesus PT 
Eduardo Valverde PT 
Ernandes Amorim PTB 
Marinha Raupp PMDB PmdbPtc
Mauro Nazif PSB PsbPCdoBPmnPrb

Moreira Mendes PPS 
Natan Donadon PMDB PmdbPtc
Total de Rondonia: 7

ACRE

Flaviano Melo PMDB PmdbPtc
Henrique Afonso PV 
Ilderlei Cordeiro PPS 
Nilson Mourão PT 
Total de Acre: 4

TOCANTINS

João Oliveira DEM 
Lázaro Botelho PP 
Moises Avelino PMDB PmdbPtc
Osvaldo Reis PMDB PmdbPtc
Vicentinho Alves PR 
Total de Tocantins: 5

MARANHÃO

Carlos Brandão PSDB 
Cleber Verde PRB PsbPCdoBPmnPrb
Davi Alves Silva Júnior PR 
Domingos Dutra PT 
Flávio Dino PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Julião Amin PDT 
Pedro Fernandes PTB 
Pedro Novais PMDB PmdbPtc
Washington Luiz PT 
Zé Vieira PR 
Total de Maranhão: 10

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB PmdbPtc
Ariosto Holanda PSB PsbPCdoBPmnPrb
Arnon Bezerra PTB 
Chico Lopes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Eunício Oliveira PMDB PmdbPtc
Flávio Bezerra PMDB PmdbPtc
Gorete Pereira PR 
José Airton Cirilo PT 
José Guimarães PT 
José Linhares PP 
Leo Alcântara PR 
Manoel Salviano PSDB 
Marcelo Teixeira PR 
Mauro Benevides PMDB PmdbPtc
Pastor Pedro Ribeiro PR 
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Vicente Arruda PR 
Zé Gerardo PMDB PmdbPtc
Total de Ceará: 18
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PIAUÍ

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

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado DEM 
Fábio Faria PMN PsbPCdoBPmnPrb
Felipe Maia DEM 
Henrique Eduardo Alves PMDB PmdbPtc
João Maia PR 
Rogério Marinho PSDB 
Sandra Rosado PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Rio Grande do Norte: 7

PARAÍBA

Armando Abílio PTB 
Damião Feliciano PDT 
Efraim Filho DEM 
Luiz Couto PT 
Major Fábio DEM 
Marcondes Gadelha PSB PsbPCdoBPmnPrb
Rômulo Gouveia PSDB 
Vital do Rêgo Filho PMDB PmdbPtc
Wilson Braga PMDB PmdbPtc
Wilson Santiago PMDB PmdbPtc
Total de Paraíba: 10

PERNAMBUCO

André de Paula DEM 
Armando Monteiro PTB 
Bruno Araújo PSDB 
Bruno Rodrigues PSDB 
Carlos Eduardo Cadoca PSC 
Charles Lucena PTB 
Fernando Coelho Filho PSB PsbPCdoBPmnPrb
Fernando Ferro PT 
Fernando Nascimento PT 
Gonzaga Patriota PSB PsbPCdoBPmnPrb
Inocêncio Oliveira PR 
José Chaves PTB 
José Mendonça Bezerra DEM 
Pedro Eugênio PT 
Raul Henry PMDB PmdbPtc
Raul Jungmann PPS 

Roberto Magalhães DEM 
Silvio Costa PMN PsbPCdoBPmnPrb
Wolney Queiroz PDT 
Total de Pernambuco: 19

ALAGOAS

Antonio Carlos Chamariz PTB 
Augusto Farias PTB 
Benedito de Lira PP 
Carlos Alberto Canuto PSC 
Givaldo Carimbão PSB PsbPCdoBPmnPrb
Maurício Quintella Lessa PR 
Total de Alagoas: 6

SERGIPE

Albano Franco PSDB 
Eduardo Amorim PSC 
Iran Barbosa PT 
Jerônimo Reis DEM 
José Carlos Machado DEM 
Total de SERGIPE 5

BAHIA

Alice Portugal PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Antonio Carlos Magalhães Neto DEM 
Claudio Cajado DEM 
Daniel Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Edson Duarte PV 
Emiliano José PT 
Fábio Souto DEM 
Geraldo Simões PT 
Jairo Carneiro PP 
João Almeida PSDB 
João Carlos Bacelar PR 
Jorge Khoury DEM 
José Carlos Aleluia DEM 
José Carlos Araújo PR 
Joseph Bandeira PT 
Jutahy Junior PSDB 
Luiz Alberto PT 
Luiz Bassuma PT 
Luiz Carreira DEM 
Márcio Marinho PRB PsbPCdoBPmnPrb
Mário Negromonte PP 
Maurício Trindade PR 
Paulo Magalhães DEM 
Sérgio Barradas Carneiro PT 
Severiano Alves PMDB PmdbPtc
Tonha Magalhães PR 
Veloso PMDB PmdbPtc
Zezéu Ribeiro PT 
Total de Bahia: 28
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MINAS GERAIS

Antônio Andrade PMDB PmdbPtc
Antônio Roberto PV 
Aracely de Paula PR 
Bonifácio de Andrada PSDB 
Carlos Melles DEM 
Carlos Willian PTC PmdbPtc
Edmar Moreira PR 
Elismar Prado PT 
Humberto Souto PPS 
Jairo Ataide DEM 
Jô Moraes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
João Bittar DEM 
José Santana de Vasconcellos PR 
Lael Varella DEM 
Luiz Fernando Faria PP 
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Marcos Lima PMDB PmdbPtc
Marcos Montes DEM 
Maria Lúcia Cardoso PMDB PmdbPtc
Mário Heringer PDT 
Mauro Lopes PMDB PmdbPtc
Miguel Corrêa PT 
Narcio Rodrigues PSDB 
Paulo Delgado PT 
Rodrigo de Castro PSDB 
Saraiva Felipe PMDB PmdbPtc
Silas Brasileiro PMDB PmdbPtc
Virgílio Guimarães PT 
Total de Minas Gerais: 28

ESPÍRITO SANTO

Camilo Cola PMDB PmdbPtc
Capitão Assumção PSB PsbPCdoBPmnPrb
Iriny Lopes PT 
Jurandy Loureiro PSC 
Lelo Coimbra PMDB PmdbPtc
Luiz Paulo Vellozo Lucas PSDB 
Manato PDT 
Rose de Freitas PMDB PmdbPtc
Sueli Vidigal PDT 
Total de Espírito Santo: 9

RIO DE JANEIRO

Andreia Zito PSDB 
Antonio Carlos Biscaia PT 
Arnaldo Vianna PDT 
Arolde de Oliveira DEM 
Bernardo Ariston PMDB PmdbPtc
Brizola Neto PDT 
Carlos Santana PT 
Chico Alencar PSOL 
Chico DAngelo PT 

Cida Diogo PT 
Deley PSC 
Dr. Adilson Soares PR 
Dr. Paulo César PR 
Edmilson Valentim PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Edson Ezequiel PMDB PmdbPtc
Eduardo Cunha PMDB PmdbPtc
Eduardo Lopes PRB PsbPCdoBPmnPrb
Felipe Bornier PHS 
Fernando Gabeira PV 
Fernando Lopes PMDB PmdbPtc
Filipe Pereira PSC 
Geraldo Pudim PR 
Glauber Braga PSB PsbPCdoBPmnPrb
Hugo Leal PSC 
Jair Bolsonaro PP 
Léo Vivas PRB PsbPCdoBPmnPrb
Luiz Sérgio PT 
Marcelo Itagiba PMDB PmdbPtc
Miro Teixeira PDT 
Neilton Mulim PR 
Nelson Bornier PMDB PmdbPtc
Otavio Leite PSDB 
Pastor Manoel Ferreira PR 
Paulo Rattes PMDB PmdbPtc
Rodrigo Maia DEM 
Silvio Lopes PSDB 
Simão Sessim PP 
Solange Amaral DEM 
Suely PR 
Total de Rio de janeiro: 39

SÃO PAULO

Abelardo Camarinha PSB PsbPCdoBPmnPrb
Aldo Rebelo PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
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 Sampaio PSDB 
Carlos Zarattini PT 
Devanir Ribeiro PT 
Dr. Talmir PV 
Dr. Ubiali PSB PsbPCdoBPmnPrb
Duarte Nogueira PSDB 
Edson Aparecido PSDB 
Eleuses Paiva DEM 
Emanuel Fernandes PSDB 
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Fernando Chiarelli PDT 
Fernando Chucre PSDB 
Francisco Rossi PMDB PmdbPtc
Guilherme Campos DEM 
Ivan Valente PSOL 
Janete Rocha Pietá PT 
Jefferson Campos PTB 
João Dado PDT 
Jorginho Maluly DEM 
José Aníbal PSDB 
José C Stangarlini PSDB 
José Eduardo Cardozo PT 
José Genoíno PT 
José Paulo Tóffano PV 
Lobbe Neto PSDB 
Luciana Costa PR 
Luiza Erundina PSB PsbPCdoBPmnPrb
Marcelo Ortiz PV 
Márcio França PSB PsbPCdoBPmnPrb
Michel Temer PMDB PmdbPtc
Milton Monti PR 
Milton Vieira DEM 
Paes de Lira PTC PmdbPtc
Paulo Pereira da Silva PDT 
Paulo Teixeira PT 
Renato Amary PSDB 
Ricardo Tripoli PSDB 
Roberto Alves PTB 
Roberto Santiago PV 
Silvio Torres PSDB 
Valdemar Costa Neto PR 
Vanderlei Macris PSDB 
Vicentinho PT 
William Woo PSDB 
Total de São Paulo: 55

MATO GROSSO

Carlos Bezerra PMDB PmdbPtc
Eliene Lima PP 
Homero Pereira PR 
Pedro Henry PP 
Valtenir Pereira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Mato Grosso: 5

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga DEM 
Jofran Frejat PR 
Magela PT 
Osório Adriano DEM 
Rodovalho DEM 
Rodrigo Rollemberg PSB PsbPCdoBPmnPrb
Tadeu Filippelli PMDB PmdbPtc
Total de Distrito Federal: 7

GOIÁS

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 
Sandro Mabel PR 
Tatico PTB 
Total de Goiás: 13

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Antonio Cruz PP 
Geraldo Resende PMDB PmdbPtc
Marçal Filho PMDB PmdbPtc
Nelson Trad PMDB PmdbPtc
Waldemir Moka PMDB PmdbPtc
Total de Mato Grosso do Sul: 6

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM 
Airton Roveda PR 
Alceni Guerra DEM 
Alex Canziani PTB 
Alfredo Kaefer PSDB 
Andre Vargas PT 
Angelo Vanhoni PT 
Assis do Couto PT 
Cezar Silvestri PPS 
Chico da Princesa PR 
Dilceu Sperafico PP 
Dr. Rosinha PT 
Eduardo Sciarra DEM 
Giacobo PR 
Gustavo Fruet PSDB 
Hermes Parcianello PMDB PmdbPtc
Luiz Carlos Hauly PSDB 
Luiz Carlos Setim DEM 
Moacir Micheletto PMDB PmdbPtc
Nelson Meurer PP 
Osmar Serraglio PMDB PmdbPtc
Ricardo Barros PP 
Takayama PSC 
Wilson Picler PDT 
Total de Paraná: 24
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SANTA CATARINA

Acélio Casagrande PMDB PmdbPtc
Angela Amin PP 
Celso Maldaner PMDB PmdbPtc
Edinho Bez PMDB PmdbPtc
Fernando Coruja PPS 
João Matos PMDB PmdbPtc
Jorge Boeira PT 
José Carlos Vieira DEM 
Valdir Colatto PMDB PmdbPtc
Vignatti PT 
Zonta PP 
Total de Santa Catarina: 11

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP 
Beto Albuquerque PSB PsbPCdoBPmnPrb
Eliseu Padilha PMDB PmdbPtc
Emilia Fernandes PT 
Enio Bacci PDT 
Geraldinho PSOL 
Germano Bonow DEM 
José Otávio Germano PP 
Luis Carlos Heinze PP 
Luiz Carlos Busato PTB 
Manuela DÁvila PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Marco Maia PT 
Mendes Ribeiro Filho PMDB PmdbPtc
Nelson Proença PPS 
Onyx Lorenzoni DEM 
Osvaldo Biolchi PMDB PmdbPtc
Paulo Pimenta PT 
Paulo Roberto Pereira PTB 
Renato Molling PP 
Sérgio Moraes PTB 
Vieira da Cunha PDT 
Total de Rio Grande do Sul: 21

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – A lista de 
presença registra no painel eletrônico a presença de 
371 Senhoras  Deputadas e Senhores  Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Passa-se 
à apreciação da matéria eu está sobre a mesa e da 
constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Item úni-
co.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
 Nº 324-B, DE 2009 
(Do Senado Federal)

Discussão, em primeiro turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 324-B, 
de 2009, que altera o art. 103-B, para modi-

ficar a composição do Conselho Nacional 
de Justiça; tendo pareceres: da Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
pela admissibilidade (Relator: Dep. Flávio 
Dino), e da Comissão Especial, pela apro-
vação (Relator: Dep. Paes Landim).

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Há orado-
res inscritos para discutir. Para falar a favor da matéria, 
 Deputado José Carlos Aleluia.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM – BA. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, desde que 
o povo do meu Estado me indicou  Deputado represen-
tante, votei muitas emendas constitucionais: algumas 
boas, outras regulares e outras muito boas. Eu diria 
que a muito boa foi a que criou o Conselho Nacional 
de Justiça.

O Conselho Nacional de Justiça tem procurado, 
de maneira efetiva e constante, exigir a correição e, 
para que o povo entenda, a correção dos tribunais 
estaduais. Não havia nenhum tipo de controle. Os tri-
bunais estaduais e os outros tribunais viviam com a 
independência que nós não temos, porque nós nos 
submetemos, de 4 em 4 anos, ao melhor controle da 
democracia, que é o controle do voto.

Nós criamos o CNJ, e muita coisa tem sido con-
tabilizada a favor do CNJ. Eu vou citar apenas um 
exemplo. Não fosse o Conselho Nacional de Justiça, 
nós não teríamos praticamente banido o nepotismo do 
serviço público brasileiro. E temos de reconhecer que 
o Judiciário e o Legislativo eram campeões, mas que 
o Executivo não ficava atrás.

No meu Estado, o Tribunal de Justiça tem cons-
tantemente sido solicitado a trabalhar em função de 
inspeções realizadas pelo Conselho Nacional de Jus-
tiça. Portanto, o Conselho Nacional de Justiça é uma 
criação bem-sucedida,  Deputado Bonifácio, no nosso 
Parlamento.

E essa emenda é uma emenda simples: ela sim-
plesmente diz que o Presidente do Conselho Nacio-
nal de Justiça será sempre o Presidente do Supremo 
Tribunal Federal. É uma forma de levar mais prestígio, 
mais autoridade e mais resolutividade ao Conselho 
Nacional de Justiça.

Eu fiz questão de vir aqui, primeiro, para que os 
que estão em casa entendam: mudamos de assunto. 
Não estamos mais falando, neste momento, nesta ses-
são, de Vale-Cultura. Estamos falando de Justiça, de 
“vale-justiça”, de justiça para valer, de justiça efetiva, 
do combate à corrupção na Justiça.

O jornal A tarde, um grande jornal da minha 
terra, a Bahia, publicou ontem e anteontem, em lar-
ga matéria, corrupção envolvendo uma juíza e o seu 
esposo, juiz aposentado. É um trabalho do tribunal 
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da Bahia? É. O TJ Bahia, o Tribunal de Justiça da 
Bahia, é responsável por isso. Mas é um trabalho 
importantíssimo realizado pelos membros do Con-
selho Nacional de Justiça, no caso específico pelo 
Ministro Dipp.

Portanto, nada mais importante neste País do 
que procurar estabelecer um efetivo controle externo 
do Judiciário, para que todos no Brasil entendam que 
ninguém está acima da lei.

Infelizmente, o Conselho Nacional do Ministério 
Público ainda não está atuando na amplitude e de for-
ma eficiente como tem atuado o Conselho Nacional 
de Justiça.

Portanto, Sr. Presidente, quero aplaudir a inicia-
tiva, quero apoiar a iniciativa. E tenho absoluta certe-
za de que essa emenda constitucional, que não traz 
despesa nenhuma para o cidadão brasileiro, que não 
traz nenhuma elevação de custo, traz elevação de pres-
tígio, de autoridade e de resolutividade do Conselho 
Nacional de Justiça.

Por isso, eu voto a favor e peço o voto a favor.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Obrigado, 

 Deputado José Carlos Aleluia.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pedimos 

a todas as Sras. e a todos os Srs. Parlamentares que 
venham ao plenário, para que possamos, logo após 
os inscritos, proceder à votação desta PEC – votação 
nominal.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para falar 
a favor,  Deputado Inocêncio Oliveira.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PR – PE. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente Marco Maia, Sras. 
e Srs.  Deputados, o nosso Conselho Nacional de Jus-
tiça foi criado pela Emenda 45, de 2004, e houve al-
guns senões.

Essa PEC, que foi encabeçada pelo Senador 
Demostenes Torres e encaminhada a esta Casa por 
aprovação do Senado Federal, vem resolver alguns 
problemas que são fundamentais. O primeiro deles, 
Sr. Presidente, é que evita que a autoridade maior do 
Poder Judiciário do País possa não ser o Presiden-
te do Conselho Nacional de Justiça, pois a Emenda 
Constitucional 45, que criou o Conselho Nacional de 
Justiça, determinava entre 35 e 66 anos. Ora, se no 
Supremo Tribunal Federal, como nos demais Tribu-
nais Superiores, a idade limite era de 70 anos, se o 
Presidente do Supremo tivesse 67 anos, estaria im-
pedido de presidir o Conselho Nacional de Justiça, 
o que é um absurdo. Dois pesos e 2 medidas para 
uma mesma pessoa. Ora, se ele se aposenta no Su-
premo Tribunal Federal com 70, por que a restrição 

no Conselho Nacional de Justiça, de que ele só pode 
presidir se tiver 66 anos? Eu acho que essa é uma 
mudança fundamental.

A segunda grande mudança que considero é 
permitir que tenha direito a mais 1 reeleição. 

E a terceira determinava que nenhum Ministro 
do Supremo Tribunal Federal no Conselho – e são 2 
– poderia relatar qualquer processo. Ora, no Direito 
brasileiro, o Presidente está certo: o Presidente não 
relata, mas ele é que decide, em caso de empate. 
Como são 15 membros, frequentemente dá empate, 
7 a 7, e o Presidente do Conselho Nacional de Justiça 
tem de desempatar.

Em segundo lugar, o argumento que se usava era 
de que o outro membro do Supremo Tribunal Federal 
poderia ser Presidente. Ora, poderia, o que faria com 
que o quantitativo de processos pudesse aumentar 
cada vez mais para os outros membros. 

Por isso eu acredito que esta PEC vem em boa 
hora. Quero parabenizar o ilustre Senador Demostenes 
Torres por ter apresentado esta PEC. E acredito que ela 
vai merecer o apoio unânime da Casa. Não compete a 
nós discutir a sua admissibilidade, que já foi aprovada 
por unanimidade na Comissão de Constituição e Jus-
tiça, sem nenhuma alteração. Nós estamos votando 
exatamente a matéria que veio do Senado Federal. 
Portanto, é uma matéria que está devidamente prepa-
rada e vem fortalecer o nosso Conselho Nacional de 
Justiça, que torna-se mais útil ao País. Frequentemente, 
verificamos juízes que não são infalíveis.

Quero louvar a Justiça brasileira, constituída de 
juízes de grande qualidade, juízes honestos, sérios, 
mas de vez em quando há uma distorção. E compete 
ao Conselho Nacional de Justiça julgar e punir aqueles 
que saem do verdadeiro caminho, que é o caminho da 
responsabilidade e o caminho da justiça.

Sr. Presidente, quero orientar o voto totalmente 
a favor desta PEC, por aperfeiçoar a mais alta Corte 
de julgamento, que é o nosso Conselho Nacional de 
Justiça, do Poder Judiciário.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Obrigado, 
 Deputado Inocêncio Oliveira.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Eu quero 
propor ao Plenário e aos Srs. Líderes que iniciemos 
a votação e coloquemos o “sim” em todas as orienta-
ções. (Palmas.)

E logo após nós continuaremos com as defesas. 
Podemos proceder desta forma? (Pausa.)

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB 
– RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Ia apelar 
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para V.Exa., mas o bom senso de V.Exa. tornou dis-
pensável o apelo.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Em vota-
ção a Proposta de Emenda à Constituição nº 324, em 
primeiro turno:

As Mesas da Câmara dos  Deputados e do Se-
nado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Cons-
tituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao 
texto constitucional:

Art. 1º O art. 103-B da Constituição Federal passa 
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 103-B. O Conselho Nacional de Jus-
tiça compõe-se de quinze membros com man-
dato de dois anos, admitida uma recondução, 
sendo:

I – o Presidente do Supremo Tribunal 
Federal;

...............................................................
§ 1º O Conselho será presidido pelo Pre-

sidente do Supremo Tribunal Federal e, nas 
suas ausências e impedimentos, pelo Vice-
Presidente do Supremo Tribunal Federal.

§ 2º Os demais membros do Conselho 
serão nomeados pelo Presidente da Repúbli-
ca, depois de aprovada a escolha pela maioria 
absoluta do Senado Federal.

 ....................................................  ”(NR)

Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vi-
gor na data de sua publicação.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB 
– RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, todo mundo “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Coloquem 
a orientação de todos os partidos: voto “sim”.

O SR. LOBBE NETO (PSDB – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – PSDB vota “sim”.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PDT vota 
“sim”, enfatizando o mérito desta proposta que vem 
do Senado, embora, pela proposta, a eleição dos 
membros passe pelo Senado. E acho até que, com 
uma discussão melhor, adiante, poderemos fazer isso 
na Câmara dos  Deputados ou nas 2 Casas, porque 
a Câmara dos  Deputados vai perdendo prerrogativas 
a cada dia.

Mas, neste momento, eu creio que é melhor para 
o Brasil aprovarmos como veio do Senado, porque o 
Conselho Nacional de Justiça está dando as respos-
tas que o País pede, para desvios dentro da própria 
magistratura – minoritários, diga-se de passagem. A 
qualidade da magistratura brasileira é excepcional, e 
a organização judiciária brasileira hoje é exemplar. E 

se deve muito também, além da qualidade dos mem-
bros do Poder, à atuação dos membros do Conselho 
Nacional de Justiça. Temos o Ministro Dipp, que está 
à frente de grandes operações correcionais que nos 
orgulham, até porque o seu irmão foi membro desta 
Casa: o  Deputado Airton Dipp

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Hoje é Pre-
feito de Passo Fundo, pelo PDT.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Hoje é Prefeito pelo 
PDT. Nós gostaríamos de tê-lo levado para o Rio de 
Janeiro.

Mas votamos “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Vamos ini-

ciar a votação.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
quero falar pelo PTB. 

Nós vamos votar a favor, mostrando à Justiça bra-
sileira, ao Conselho Nacional de Justiça e ao Supremo 
Tribunal Federal que esta Casa respeita a Justiça. Eu 
espero que a Justiça também respeite esta Casa, no 
mesmo tom de reciprocidade, porque a Ministra Cármen 
Lúcia deu uma liminar, numa emenda constitucional, 
sem consultar esta Casa e o Senado. Depois de ter 
dado a liminar, ela informou a esta Casa e ao Sena-
do. Isso é falta de respeito. E esta Casa não participa 
dessa falta de respeito. 

Portanto, votamos a favor do CNJ e do STF.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – A Presidên-

cia solicita às Sras.  Deputadas e aos Srs.  Deputados 
que tomem os seus lugares, a fim de ter início a vota-
ção pelo sistema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada 

posto.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Ao iniciar 

a votação, vamos continuar, então, com os oradores 
inscritos para falar a favor.

O próximo orador inscrito é o  Deputado Duarte 
Nogueira.

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB – SP. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla-
mentares, eu quero encaminhar favoravelmente, pelo 
PSDB, à aprovação desta proposta de emenda à Cons-
tituição e tecer 4 pontos que classifico... os destaques 
desta emenda à Constituição. 

Primeiro, a supressão do limite de idade para o 
ingresso no Conselho Nacional de Justiça, hoje esta-
belecido entre os 35 e 66 anos de idade.

O segundo ponto, que é talvez o mais importan-
te: a definição de que o Conselho Nacional de Justiça 
será presidido pelo Presidente do Supremo Tribunal 
Federal. É muito importante que haja essa harmonia 
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na condução do conjunto total desse órgão judici-
ário. E vou dizer por quê. O art. 84 da Constituição 
estabelece que cabe ao Presidente da República e 
aos Ministros de Estado, seus auxiliares, realizar a 
tarefa executiva do Governo, dentro do Poder Exe-
cutivo. E, portanto, está convergindo sempre para o 
Presidente da República, em qualquer instância de 
seu Governo e das estruturas do Governo Federal, 
a sua decisão. 

Cabe, portanto, no caso do Poder Judiciário, 
por uma harmonia tanto do ponto de vista adminis-
trativo quanto da ação judiciária, que o CNJ também 
seja presidido pelo Presidente do Supremo Tribunal 
Federal.

Outro ponto: suprimir a votação, pelo represen-
tante do Supremo Tribunal Federal no CNJ, apenas 
nos casos de empate. Ou seja, vai permitir que o Pre-
sidente do Supremo Tribunal Federal e do CNJ vote 
todas as matérias.

Por fim, a dispensa da sabatina do Presidente do 
CNJ, no Senado Federal, para o seu ingresso no Con-
selho Nacional de Justiça, porque ele sendo membro 
do Supremo Tribunal Federal, no caso do Presidente, já 
foi sabatinado anteriormente, quando do seu ingresso 
naquela Corte. Portanto torna-se redundante a repe-
tição da sabatina. 

Portanto, eu acho que a Câmara, que o Con-
gresso Nacional, que tem sido palco de muitas pres-
sões corporativas, de muitas pressões de estruturas, 
de interesses mais diversos da nossa sociedade, tem 
trazido, através dos Líderes ou através da Mesa Di-
retora, enormes pressões para que possamos, aqui, 
estar modificando a Constituição Federal, quase que 
semanalmente.

Nós temos colocado, no Colégio de Líderes, atra-
vés do PSDB, uma opinião: de que temos de ser cau-
telosos com essa avalanche de mudanças constitucio-
nais intermitentemente pressionadas aqui na Câmara, 
no Congresso Nacional. Nós entendemos que mexer 
na Constituição, que mexer na Carta Magna deve ser 
algo feito não só pelos instrumentos regimentais, do 
quorum qualificado e tudo o mais; tem de haver um 
sentido, da sociedade brasileira, mais contundente, do 
que meramente alguma coisa segmentada, de interes-
se corporativo de A, B ou C.

No entanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamen-
tares, esta proposta de emenda constitucional foge às 
regras mais usuais das pressões que são sentidas aqui 
para a mudança constitucional. É uma emenda vinda 
do Senado Federal, de autoria do Senador Demoste-
nes Torres, que tem uma conformidade, uma harmonia 
e uma coerência extremamente relevantes, para que 
nós possamos de fato harmonizar a relação deste ór-

gão de fiscalização do Poder Judiciário, que nesses 3 
períodos, de 2004 para cá, realizou importantes tare-
fas em benefício da sociedade brasileira, fiscalizando 
as próprias ações do Poder Judiciário. E nos parece, 
com essa alteração constitucional, estabelecendo que 
o Presidente do Supremo também presidirá o Conse-
lho Nacional de Justiça, que nós estaremos conver-
gindo para um equilíbrio maior, dando coerência não 
só, como já repeti, no art. 84 da Constituição Federal, 
para o Poder Executivo, mas também fazendo para o 
nosso Poder Judiciário.

Portanto, o PSDB já encaminhou o voto “sim”. 
Vota favoravelmente a esta matéria e entende que esta 
proposta de emenda constitucional vai ao encontro não 
só dos anseios do conjunto total dos Parlamentares 
desta Casa, mas, sem dúvida, dá um instrumento cons-
titucional mais coerente, mais adequado e, ao mesmo 
tempo, mais fortalecido para o nosso Poder Judiciário 
exercer o seu papel constitucional.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Obrigado, 

nobre  Deputado Duarte Nogueira.
O SR. BENEDITO DE LIRA (PP – AL. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria de 
convidar os  Deputados do Partido Progressista a dar 
continuidade à votação nominal desta PEC.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Muito obri-

gado,  Deputado Benedito de Lira.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Com a pa-

lavra o  Deputado Flávio Dino, Relator da matéria.
O SR. FLÁVIO DINO (Bloco/PCdoB – MA. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Par-
lamentares, já foram enaltecidas as principais quali-
dades deste projeto.

A principal delas é o fortalecimento do Conselho 
Nacional de Justiça, um artefato institucional muito 
bem-sucedido, que deu certo. E as intervenções feitas 
pelos Parlamentares, as defesas feitas, relativamente 
a esta proposição, demonstram a consolidação, não 
só do Conselho Nacional de Justiça, como também do 
Conselho Nacional do Ministério Público.

É importante resgatar que essa foi uma cria-
ção do Congresso Nacional. Esse aperfeiçoamen-
to feito na estrutura do Poder Judiciário deriva da 
Emenda Constitucional nº 45, aprovada em 2004, 
aqui. E, decorridos 5 anos, eu que estive no Conse-
lho Nacional de Justiça em 2005 e 2006, como seu 
Secretário-Geral, concordo que são necessários 
aprimoramentos, aperfeiçoamentos, na estrutura e 
no funcionamento do Conselho Nacional de Justi-
ça, seja no sentido das suas competências, seja no 
sentido da sua composição.
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No caso das competências, temos sempre de 
lembrar que o Conselho Nacional de Justiça, assim 
como o Conselho Nacional do Ministério Público, não 
são órgãos disciplinares apenas. São disciplinares 
também, mas são sobretudo órgãos de planejamen-
to, de gestão e de implantação de políticas públicas 
de âmbito nacional, no Poder Judiciário, qualificando 
o Governo próprio, a gestão judiciária em nosso País. 
E o Conselho Nacional de Justiça tem dado conta 
dessa missão.

A PEC, que tive oportunidade de relatar na Co-
missão de Constituição e Justiça, ora em votação no 
plenário, aprimora o Conselho Nacional de Justiça, ao 
consolidar em primeiro lugar uma prática: a de que o 
seu Presidente é o Presidente do Supremo Tribunal 
Federal.

Em segundo lugar, depreende-se daí um mérito 
muito importante: nos termos da norma constitucional, 
o Presidente do Conselho Nacional de Justiça fica afas-
tado da distribuição de processos. De modo que, se o 
Presidente do Conselho Nacional de Justiça for outro 
Ministro que não o Presidente do Supremo, teremos 2 
Ministros do Supremo Tribunal Federal afastados das 
suas funções ordinárias. Portanto, 20% do Plenário es-
tarão impedidos de proferir parecer, relatórios e votos, 
nas matérias, em razão de 1 exercer a presidência do 
Conselho Nacional de Justiça e o outro, a presidência 
do Supremo Tribunal Federal.

Essas são as razões, sumariamente, Sr. Presiden-
te, nobres pares, pelas quais a proposição é meritória. 
Evidentemente é constitucional, não viola nenhuma 
cláusula pétrea, aprimora o CNJ e evita o mau funcio-
namento do Supremo Tribunal Federal, com a eventual 
não coincidência entre as presidências do Supremo e 
do Conselho Nacional de Justiça.

Essas são as razões pelas quais a PEC merece, 
sim, aprovação desta Casa, na medida em que forta-
lece, aprimora e qualifica uma invenção institucional 
do nosso sistema jurídico brasileiro, aprovado pelo 
Congresso, que é o Conselho Nacional de Justiça, 
que ganha agora, mais uma vez, o aplauso e o apoio 
deste Parlamento. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Obrigado, 

 Deputado Flávio Dino.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – A Presi-

dência convoca todas as Sras.  Deputadas e todos os 
Srs.  Deputados a virem ao plenário votar a PEC 324, 
sem deixar de avisar que aqueles que não votarem a 
PEC sofrerão as medidas administrativas cabíveis a 
este caso.

Então, peço aos Srs. Parlamentares, às bancadas, 
que avisem os demais Parlamentares, para virem ao 
plenário exercer o seu direito democrático de votar.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo a 
palavra ao  Deputado Paes Landim, Relator do mérito 
desta proposta de emenda à Constituição.

O SR. PAES LANDIM (PTB – PI. Sem revisão 
do orador.) -

DISCURSO DO SR. DEPUTADO PAES 
LANDIM QUE, ENTREGUE AO ORADOR 
PARA REVISÃO, SERÁ POSTERIORMENTE 
PUBLICADO.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Chamamos 
para fazer uso da palavra o  Deputado Luiz Carlos Hauly, 
que falará a favor da matéria.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB – PR. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, até que enfim. 
Também faço uma ressalva, porque fico imaginando 
o esforço de uma emenda constitucional.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Não é uma 
novidade V.Exa. falar a favor de uma matéria aqui. 

O SR. LUIZ CARLOS HAULY – É. Mas penso 
no que levou o Demostenes a fazer essa proposta, e 
a aprová-la no Senado. Se a Suprema Corte do País 
e o Conselho Nacional de Justiça, não é, professor, ti-
vessem aprovado uma resolução em que o Presiden-
te do Supremo seria o Presidente do CNJ, o assunto 
estaria resolvido.

Mais uma vez, a Casa do povo é a Casa que 
pensa o País. Aqui, pensamos o País. E pensamos 
que a Justiça lá embaixo e o pensamento aqui sejam 
um só: a Justiça no Brasil é morosa, passional e meio 
chapa-branca – vamos falar a verdade.

Penso assim: o que custa, no período eleitoral, a 
Suprema Corte decidir que os Desembargadores, que 
são do Tribunal Regional Eleitoral, e os Ministros, que 
são do Tribunal Superior Eleitoral, deem dedicação 
exclusiva, para não acontecer o que aconteceu nas 
últimas eleições, de se julgar depois das eleições.

No caso de Londrina, 2 dias depois do segundo 
turno; no Maranhão, foi 2 ou 3 anos depois; e assim 
também aconteceu na Paraíba e, finalmente, em To-
cantins. O engraçado é que esses 4 casos idênticos 
tiveram 4 decisões diferentes. Só se mandarmos para 
Roma para ver se o Papa decide isso. Lamentavelmen-
te, no prazo do período eleitoral, quando devia ter sido 
tomada a decisão, não se tomou. 

Deixo aqui registrado o meu alerta enérgico ao 
Conselho Nacional de Justiça, para que analise os 
casos do Maranhão, da Paraíba, do Tocantins e de 
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Londrina, a fim de descobrir por que não foram julga-
dos em tempo hábil e terem se passado tantos anos. 
Quem explica isso? Nem a Velhinha de Taubaté con-
segue fazê-lo. 

E tem mais, Sr. Presidente Marco Maia: esta Casa 
nunca negou apoio ao Judiciário brasileiro. Nunca! Se-
mana retrasada, aumentamos os salários dos Srs. Mi-
nistros e, agora, o Presidente da Suprema Corte disse 
em entrevista que quer dar uma pequena recuperação 
salarial de apenas 80% aos seus funcionários. A im-
prensa calou-se. Vi pequenas notas em jornais. 

Quero ver uma reportagem falando da evolução 
salarial do Judiciário no Brasil. A primeira foi quando 
uniformizamos os percentuais de salário no Brasil in-
teiro. Estou aqui há 19 anos e posso falar de cátedra. 
Outro dia, o pai de um juiz que está no Norte do País 
me falava:  Deputado Hauly, meu filho está no Norte 
do País e eu sou aqui de Londrina. Antigamente, os 
juízes dos Estados do Norte ganhavam o dobro ou 
triplo. Hoje, é tudo igual, porque tem um percentual. 
Até isso fizemos com os juízes singulares estaduais 
e federais, criamos a carreira e os valorizamos, mas 
não abusem. Repito, não abusem. Vamos estabelecer 
a independência e a harmonia dos Poderes: o Legis-
lativo aqui, o Judiciário lá, o Executivo lá do outro lado 
da rua. A Casa do povo, um dia, pode resolver mostrar 
que somos um Poder mesmo. Vá que haja uma mu-
dança de espírito no Legislativo e se diga: “Não, aqui 
é um Poder,” como nos Estados Unidos, na França, 
na Inglaterra, na Alemanha, no Canadá, em todos os 
países desenvolvidos onde há Parlamentos fortes, não 
um Parlamento refém, que está submetido a brinca-
deirinhas de programas de televisão, que escracham 
o Parlamentar e o Parlamento, etc.

Falo de cadeira porque, graças a Deus, já enfrentei 
todos os tipos de adversários na minha vida. Enfren-
tei muitos tipos de adversidades. Estou na política há 
muitos anos, são 37 anos de vida pública. Quero falar 
sobre a morosidade do Judiciário e sua passionalida-
de. Precisamos de independência, de autonomia, de 
altivez, é disso de que nós precisamos.

Sr. Presidente, registro aqui que sou favorável, 
sim. Essa é uma medida administrativa simples. Se 
eu fosse da Suprema Corte, já teria aprovado isso em 
resolução na Suprema Corte e outra no Conselho Na-
cional de Justiça – CNJ, não teria que haver emenda 
constitucional.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Obrigado 
 Deputado Luiz Carlos Hauly.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Vamos en-
cerrar a votação. Se houver mais algum Parlamentar 

que esteja se deslocando para cá para votar, que ve-
nha rapidamente. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo a 
palavra ao  Deputado Fernando Coruja, para discutir. 

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PPS encami-
nhou voto a favor da emenda constitucional, que é 
necessária. 

Na verdade, houve um equívoco. Nós cometemos 
um erro ao aprovar, na Emenda Constitucional nº 45, 
a sistemática. A previsão foi de que apenas poderiam 
fazer parte do Conselho Nacional de Justiça pessoas 
entre 35 e 66 anos, num total de 15 membros, sendo 
que o STF teria um membro. Logo, impedimos que um 
membro do STF com mais de 66 anos ou até 70 fizesse 
parte do Conselho Nacional de Justiça. Evidentemente 
que isso é inadequado. 

Como regra, atualmente, o Presidente do STF 
é o Presidente do Conselho Nacional de Justiça e, 
pela emenda constitucional que fazemos, passa a ser 
o Presidente automático, sendo substituído pelo Vice 
quando assim não o puder. 

Deve-se enaltecer o trabalho do Conselho Na-
cional de Justiça. Foi uma inovação positiva no Direito 
brasileiro, e tem funcionado. Claro que, como toda insti-
tuição nova, precisa ser aperfeiçoada, precisa evoluir e 
avançar. Estamos fazendo um pouco disso aqui quando 
mudamos a Constituição, visando aperfeiçoá-la.

Então, destaco o voto da bancada do PPS e tam-
bém a emenda constitucional que teve como primeiro 
subscritor o Senador Demostenes Torres. Foi aprovada 
por unanimidade. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Obrigado, 
 Deputado Fernando Coruja.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo a 
palavra ao  Deputado Benedito de Lira, Presidente da 
Comissão que tratou da matéria. S.Exa. tem o prazo 
máximo de 5 minutos. 

Vamos encerrar a votação logo após.
O SR. BENEDITO DE LIRA (PP – AL. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.  Deputados, 
não faz muito tempo quando se começou a falar a 
respeito da criação do Conselho Nacional de Justi-
ça. Eu me lembro, Sr. Presidente, das reações natu-
rais que aconteceram no Brasil. Muitos membros do 
Poder Judiciário contrariaram a criação do Conselho 
Nacional de Justiça. Até que enfim alguns Ministros 
do Supremo Tribunal Federal, em audiências públicas 
nesta Casa, prestaram informações e deram seus de-
poimentos totalmente favoráveis à sua criação. Assim 
foi feito. As 2 Casas do Congresso Nacional criaram 
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o Conselho Nacional de Justiça, por meio de emenda 
constitucional. 

De lá para cá, o Conselho tem-se desincumbido 
consideravelmente de suas missões. Muitas coisas 
têm sido feitas pelo Conselho Nacional de Justiça 
para melhorar o andamento, a estrutura, as ações da 
Justiça brasileira. Esse órgão realmente tem prestado 
inestimável serviço à população nacional e, particular-
mente, ao Poder Judiciário. Há, na atual Constituição 
brasileira, determinados limites no que diz respeito à 
participação e à composição do Conselho Nacional 
de Justiça. 

No Senado Federal, por meio do Senador Demos-
tenes Torres, foi apresentada emenda à Constituição, 
alterando a composição do Conselho e estabelecendo 
limitações ou delimitações.

Ao chegar a esta Casa, tive o privilégio de ser 
indicado por S.Exa. o Presidente da Casa,  Deputado 
Michel Temer, Presidente da Comissão Especial que 
teve como Relator o eminente  Deputado Paes Landim, 
que já se manifestara a respeito no seu relatório. 

Eu gostaria, Sr. Presidente, paralelamente a es-
sas considerações que faço no que diz respeito aos 
relevantes serviços prestados pelo Conselho Nacional 
de Justiça à Nação e, particularmente, ao Judiciário 
nacional, enaltecer o trabalho de todos os membros 
que compuseram a Comissão Especial que tratou 
dessa PEC, bem como o eminente  Deputado Paes 
Landim, que fez um trabalho muito bom, extraordiná-
rio, e de uma rapidez incomum para que essa emenda 
pudesse hoje ser votada no plenário da Câmara dos 
 Deputados. 

O que a emenda representa? Pela emenda, de-
finimos que o Presidente do Conselho Nacional de 
Justiça não poderia ser diferente do Presidente do 
Supremo Tribunal Federal. Pela Constituição em vigor, 
logicamente que teríamos uma situação diferente no 
próximo período que será dirigido por um Ministro do 
Supremo Tribunal Federal. Provavelmente não have-
ria possibilidade de o Ministro que vai assumir a Pre-
sidência a partir do próximo ano ser o Presidente do 
Conselho Nacional de Justiça, porque a atual Consti-
tuição estabelece limite de idade. Só poderá ser Pre-
sidente do Conselho Nacional de Justiça o Ministro do 
Supremo Tribunal Federal que tenha, no máximo, 65 
anos. E aquele que vier a ser Presidente com 66, 67, 
68 anos não poderia presidir. Aí, como bem disseram 
alguns dos companheiros que por aqui já passaram, 
nós teríamos dois Ministros: um presidindo o Conselho, 
outro presidindo a Corte Suprema, o Supremo Tribunal 
Federal. O que isso iria ocasionar? Desestabilização. 
Consequentemente, 2 Ministros ficariam impedidos 

de ser Relatores e de opinar sobre um volume consi-
derável de processos que passam na Suprema Corte 
do nosso País. 

Pois bem, Sr. Presidente. Esta Casa adotou 2 pro-
vidências: primeiro, acabar com esse limite de idade 
e definir que o Supremo Tribunal Federal será presidi-
do por um Ministro e o Conselho Nacional de Justiça 
pelo mesmo Presidente do Supremo, para evitar de-
terminadas posições divergentes entre o Presidente 
do Supremo e o Presidente do Conselho Nacional 
de Justiça, bem como, acabar com a sabatina, como 
bem dissera o nosso Relator,  Deputado Paes Landim. 
A sabatina já ocorrera no momento em que o Ministro 
era indicado, passaria pelo processo de sabatina no 
Senado para poder, então, assumir as relevantes fun-
ções de Ministro do Supremo Tribunal Federal ou dos 
superiores tribunais do País. 

Por essa razão, Sr. Presidente, gostaria de cum-
primentar os Srs. Parlamentares, cumprimentar a Mesa 
da Casa por ter pautado essa emenda no momento 
oportuno, e esta Casa se manifestará, logo mais, com 
a presença já registrada no painel, de 374 Parlamen-
tares. 

Agradeço mais uma vez ao Relator da matéria, 
bem como aos membros que compuseram a Comis-
são. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo a 
palavra ao nobre  Deputado Ronaldo Caiado, para uma 
Comunicação de Liderança, pelo Democratas.

O SR. RONALDO CAIADO (DEM – GO. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Parlamentares, na semana passada, tivemos 
a oportunidade de debater um tema extremamente 
importante. Sem dúvida alguma, os trabalhadores e 
a classe média brasileira estão perplexos, com essa 
condição de o Governo reter a restituição do Imposto 
de Renda.

Isso é um assalto ao bolso do cidadão brasileiro. 
Ninguém se conforma com aquilo que foi pago a mais 
no ano anterior, foi retido pela Receita Federal, não seja 
repassado ao cidadão no momento em que ele tem vá-
rios compromissos e dívidas já contraídas. E o Governo 
informa que agora não tem caixa para pagar. 

O Governo teve caixa para fazer todas as con-
cessões. Teve condição de isentar as grandes monta-
doras, as grandes indústrias e, no momento de quitar 
a dívida que tem com a sociedade brasileira, mais uma 
vez, assalta o bolso do cidadão brasileiro. 

O que é mais grave, Sr. Presidente – e para isso, 
sim, devemos ficar atentos – é uma informação que 
circula no dia de hoje: o Presidente da República teve 
a restituição do seu Imposto de Renda no mês de ju-
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nho. Quer dizer, o mandatário, o Presidente da Repú-
blica não pode, de maneira alguma, ter um tratamento 
diferenciado dos demais. 

Ora, essa informação era de conhecimento do 
Presidente. Ele deveria ser o primeiro a dizer: Eu não ad-
mito ser ressarcido, porque eu não posso, na condição 
de Presidente, receber a restituição do meu Imposto de 
Renda. Enquanto isso, milhões de brasileiros que não 
têm outra renda, que não têm condições de sobreviver, 
muitas vezes, se endividam muito mais do que ele que 
está na condição de Presidente da República. 

Este é um ponto que eu gostaria de comentar. 
Outro ponto nos chama a atenção, e peço a to-

dos que passemos a discuti-lo a partir de agora. Se-
mana passada, a bancada da Bahia, principalmente, 
publicou na mídia nacional – e foi motivo, sem dúvida 
alguma, até de chacota na Casa – que o Governador 
da Bahia, do PT, passou a colocar o logotipo do Go-
verno na orelha de ovinos e caprinos para distribuir no 
interior da Bahia.

Hoje, chama-nos a atenção matéria da Folha de 
S.Paulo que diz que agora o Governo Federal, o Mi-
nistério da Educação e o FNDE querem montar uma 
estratégia para comprar uniformes de todos os jovens 
e crianças do Ensino Básico e Fundamental, para que 
50 milhões de estudantes, a partir do ano que vem, te-
nham o logotipo de Ministério da Educação e do FNDE. 
É algo inaceitável, Sr. Presidente. É tentar marcar no 
aluno aquilo que é obrigação do Governo e o Gover-
no está longe de dar a condição mínima de educação 
a toda a população e, principalmente, aos jovens e 
crianças deste País. É mais um marketing político. É 
usar o jovem e a criança. Colocar na sua camiseta o 
logotipo, o adesivo para fazer propaganda do Gover-
no. É condenável. Deveria colocar, sim, o logotipo da 
escola, o nome da escola, do professor, da classe que 
está cursando. Tudo isso é plausível e até por nós acei-
to. A identificação pelo Ministério da Educação e pelo 
FNDE mostra, sem dúvida alguma, que é uma ação 
politiqueira para fazer distribuição de uniformes. 

Neste momento, Sr. Presidente, no escasso mi-
nuto que me resta, informo que o Ministro Cassel 
esteve hoje no Senado Federal para discorrer sobre 
requerimento de informação de nossa autoria. Diz ele 
que o teor do requerimento em nada compromete o 
MDA. Mas o requerimento, que foi feito no mês de 
março, demorou 6 meses para ser respondido. Pelo 
texto constitucional, o prazo é de apenas 30 dias. E 
ele foi evasivo, não respondeu a nenhum dos pontos 
solicitados. Eu o qualifiquei, depois de ver o seu rela-
to estampado na mídia, exatamente como o Delúbio 
do MST, ou seja, aquele que faz com que o dinheiro 

público seja utilizado em ações criminosas pelo MST, 
com o apoio da máquina governamental.

Temos número suficiente para a instalação da 
CPMI, tanto na Câmara dos  Deputados como no Se-
nado Federal, mas aguardaremos que o Presidente do 
Congresso Nacional convoque sessão do Congresso 
Nacional. Pretendemos, no dia anterior, registrar o re-
querimento de instalação da CPMI na Secretaria do 
Congresso Nacional, para que o Governo não tenha, 
como teve, prazo de 10 dias para massacrar, perse-
guir e ameaçar Parlamentares para conseguir retirar 
45 assinaturas.

Esperamos, assim, instalar a CPMI e, a partir daí, 
quebrar o sigilo bancário das contas dessas ONGs e 
revelar os repasses feitos pelo MDA, chegando à con-
clusão daquilo que já sabíamos.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Passo a 

palavra ao  Deputado Eduardo Valverde. (Pausa.) Au-
sente. 

Com a palavra o  Deputado Jorginho Maluly, últi-
mo orador inscrito. 

O SR. JORGINHO MALULY (DEM – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente Marco 
Maia, Sras. e Srs.  Deputados, é fundamental que na 
evolução da democracia existam mecanismos de con-
trole de gestão. 

Antes de chegar a esta Casa, Sr. Presidente, fui 
Vereador no meu município. Além de fazer leis muni-
cipais, ao Vereador cabe fiscalizar os atos da gestão 
municipal. Posteriormente, cheguei à Prefeitura, por 2 
mandatos, e tive, assim como todos os prefeitos, que 
prestar contas ao Tribunal de Contas do Estado, aos 
Vereadores, à população. Tive, enfim, de me submeter 
a todos os mecanismos de controles interno e externo 
de gestão. 

Jornal de grande circulação em São Paulo, em 
seus editoriais e matérias principais, traz uma repor-
tagem sobre as metas do Judiciário não atingidas, 
principalmente, pelos tribunais estaduais. 

Ora, todos nós que já estivemos na tribuna fomos 
unânimes em afirmar a importância e o avanço que foi 
a criação do Conselho Nacional de Justiça. Imaginem 
se esse Conselho não estivesse em funcionamento, 
essas metas estariam mais distantes ainda de serem 
cumpridas.

Para quem não sabe:

“Compete ao Conselho” – dentro de suas 
funções – “o controle da atuação administrati-
va e financeira do Poder Judiciário e do cum-
primento dos deveres funcionais dos juízes, 
cabendo-lhe, além de outras atribuições que 
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lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magis-
tratura: 

I – zelar pela autonomia do Poder Judici-
ário e pelo cumprimento do Estatuto da Magis-
tratura, podendo expedir atos regulamentares, 
no âmbito de sua competência, ou recomendar 
providências; (...)”

Ou seja, Sr. Presidente, toda matéria que venha 
aprimorar o funcionamento do Conselho Nacional de 
Justiça é bem-vinda. Quando há uma matéria que vai 
minimizar ou até acabar com o conflito de interesses, 
no momento em que estamos aprovando, por unanimi-
dade, que o Presidente do CNJ será o Presidente do 
Supremo Tribunal Federal, estamos agilizando decisões 
e viabilizando decisões para não haja conflito entre o 
Presidente do STF e o Presidente do CNJ.

Aproveito para parabenizar todos que participa-
ram desse processo: o  Deputado Flávio Dino, um dos 
grandes juristas desta Casa, e o  Deputado Paes Lan-
dim, que também tem uma história reconhecida por 
todos, ao longo dos anos, na Câmara dos  Deputados, 
principalmente nos seus debates jurídicos. Todos, en-
fim, estamos contribuindo, nesta noite, para o fortale-
cimento da democracia.

Foi dito pelo  Deputado Hauly uma coisa impor-
tante: engana-se aquele presidente que pensa que 
uma democracia forte é aquela em que um único Po-
der está acima dos outros. Só teremos uma democra-
cia mais justa, Sr. Presidente, no momento em que 3 
os Poderes – o Legislativo, o Executivo e o Judiciário 
– se respeitarem, se controlarem, se fiscalizarem e 
colaborarem na gestão do País. E é o que estamos 
fazendo aqui hoje. Mais uma vez, o Poder Legislativo, 
tão desgastado, tão criticado, tão atacado, algumas 
vezes com merecimento, mas muitas vezes injusta-
mente, está fazendo o seu papel de reconhecimento 
e valorização daqueles que fazem parte dos demais 
Poderes da República Federativa do Brasil.

Sr. Presidente, parabenizo os membros do CNJ e 
o Presidente do Supremo Tribunal Federal. Já se falou 
aqui sobre a agilidade da nomeação, já que a sabatina 
leva tempo, gera polêmica política. O Presidente do 
Supremo, antes de Presidente, é Ministro do Supremo. 
Para ser Ministro, passa pela sabatina, que elimina a 
etapa do processo seletivo. 

Portanto, parabéns não só ao Presidente do Su-
premo Tribunal Federal, como a todos aqueles que 
iniciam na magistratura desde a ponta da linha, no 
começo, na carreira de juiz. 

Sou do interior, Sr. Presidente. Desde garoto já 
sabia que o município oferecia residência para promo-
tor, juiz – faço aqui uma homenagem ao Dr. Telmo, juiz 
aposentado de São Paulo, pessoa muito querida, idônea. 

Sua casa coincidentemente era vizinha à nossa, daí a 
nossa convivência. O juiz passa de uma comarca menor 
para uma comarca maior, galga o Tribunal de Justiça 
e acaba chegando aos Tribunais Superiores. Isso tudo 
vai dando experiência, conhecimento, gabarito a essas 
pessoas para que possam, dentre todas as composições 
do Conselho Nacional de Justiça, fazer o seu papel, que 
é o de controlar os seus irmãos, os seus similares com 
respeito e dedicação. É isso que estamos fazendo hoje: 
dando condição ao exercício da democracia, os controles 
interno e externo dos Poderes da República.

Tenho em mãos, Presidente, matéria do jornal 
Folha de S.Paulo, na coluna Brasil, cuja manchete diz 
“Justiças estaduais atrasam o cumprimento de metas 
do CNJ”. Sr. Presidente, se não tivéssemos o CNJ, 
essas metas estariam muito mais distantes de serem 
cumpridas.

Portanto, parabéns a todos aqueles que partici-
param desse processo. 

Manifestamos nosso apoio a esta PEC.
Obrigado, Sr. Presidente Marco Maia, pela con-

cessão da palavra.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Muito obri-

gado,  Deputado Jorginho Maluly.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Vamos en-

cerrar a votação.
Mais alguém vai votar? (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Está en-

cerrada a votação.
Vou proclamar o resultado: 

VOTARAM:
SIM 383 Srs. Parlamentares;
NÃO 00;
ABSTENÇÃO 00;
TOTAL 383.

É APROVADA POR UNANIMIDADE, EM PRIMEI-
RO TURNO, A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTI-
TUIÇÃO Nº 324, DE 2009. 

É a primeira vez que vejo uma PEC ser aprovada 
por todos os votantes. Votaram “sim” os 383 Parlamen-
tares presentes.

A MATÉRIA RETORNA À COMISSÃO ESPECIAL 
PARA QUE SE ELABORE A REDAÇÃO PARA O SE-
GUNDO TURNO, QUE DEVERÁ OCORRER LOGO 
APÓS O PRAZO DE 5 SESSÕES ORDINÁRIAS DA 
CÂMARA DOS DEPUTADOS.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO
Proposição: PEC Nº 324/2009 – VOTAÇÃO EM PRI-
MEIRO TURNO – Nominal Eletrônica 
Início da votação: 13-10-09 19:17
Encerramento da votação: 13-10-09 19:58
Presidiram a Votação: Marco Maia
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O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Declaro 
encerrada a Ordem do Dia. 

Concederei a palavra, por 1 minuto, aos  Deputados 
que ainda queiram fazer uso da palavra antes de en-
cerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) –  Deputado 
Mário Heringer, por favor, V.Exa. tem a palavra.

O SR. MÁRIO HERINGER (PDT – MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, como disse 
V.Exa. – e para mim também, nestes 2 mandatos em 
que estou aqui – foi realmente inédito esse resultado. É 
o famoso “a zero”: 383 a zero. Isso demonstra que esta 
Casa não tem antagonismo desnecessário. Quando a 
proposta é boa, tem bom objetivo, funciona bem.

Estou aqui, Sr. Presidente, para lembrar ao Judici-
ário brasileiro que, mais uma vez, está ocorrendo inge-
rência nas funções dos Poderes. A Proposta de Emenda 
à Constituição nº 58, de 2007, está para ser submetida 
ao Plenário, uma vez que se tenta, com essa manobra, 
impedir a posse dos Vereadores, que aqui aprovamos.

Eu gostaria de pedir ao Judiciário que compreen-
desse, como nós compreendemos, seu lugar e fizesse 
o que deve ser feito: deixe-nos legislar e atue tão bem 
quanto vem atuando até hoje nas funções que lhe fo-
ram determinadas constitucionalmente.

Muito obrigado, Presidente.
O SR. JÚLIO CESAR (DEM – PI. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei com o partido Democratas.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O  Deputado 
José Airton Cirilo está com a palavra.

O SR. JOSÉ AIRTON CIRILO (PT – CE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
registrar, com muita alegria, que tivemos um grande 
evento no Ceará, o terceiro Estado a empreendê-lo.

Quero parabenizar o Grupo de Comunicação O 
Povo, que vem promovendo esse evento, o qual tem 
muita magnitude e contou com a presença de 2 Minis-
tros de Estado – da Previdência, nosso grande com-
panheiro José Pimentel, e da Secretaria de Assuntos 
Estratégicos da Previdência da República, Daniel Var-
gas – e com mais de 3 mil participantes.

Quero, então, parabenizar a Fundação Demócri-
to Rocha, na pessoa da Luciana Dummar, por esse 
evento magnífico, que vai disseminar e incrementar 
ainda mais o fortalecimento dos microempreendedo-
res, sobretudo individuais.

Trata-se de um dos marcos regulatórios mais 
importantes, que, com certeza, além de colocar na 
formalidade institucionalmente cerca de 11 milhões de 
empreendedores, vai retrair a economia informal. Com 
isso, vamos permitir maior dinamismo e consumo de 
massa desses produtores empreendedores que vêm 
sustentando a economia brasileira.

Sabemos do importante papel dos micro, peque-
nos e médios empresários, que são a grande força 
motriz da mão de obra do setor produtivo da econo-
mia brasileira.

Sr. Presidente, Sras. e Srs.  Deputados, ressalto 
a relevância para o povo brasileiro e em especial para 
os cearenses da lei do Micro Empreendedor Individu-
al, para que possibilite a formalização de empreendi-
mentos e a consequente diminuição da precarização 
do trabalho em nosso País. 

A Lei Complementar nº 128 entrou em vigor no dia 
1º de julho deste ano, sancionada no dia 19 de dezem-
bro de 2008 pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
e ajusta a Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, 
a Lei Complementar nº 123, de 2006.

A previsão é que a lei beneficie cerca de 11 mi-
lhões de empreendedores. Só o público-alvo do micro-
empreendedor individual compreende os 10,3 milhões 
de informais no País e considerando que no Estado do 
Ceará apenas 32,8% dos cearenses trabalham com 
carteira assinada. Podem se inscrever como microem-
preendedor individual os borracheiros, costureiras, sa-
pateiros, artesãos e diversos segmentos profissionais 
que estão na informalidade, com receita bruta anual de 
até 36 mil reais e que optarem pelo Simples Nacional. 
Eles também podem ter até um empregado.

Com a lei, os microempreendedores individuais 
ficam isentos de praticamente todos os tributos. Pagam 
apenas valor fixo mensal de 11% do salário mínimo de 
INSS para aposentadoria pessoal, que hoje equivale 
a R$45,65, mais R$1,00 de ICMS ou R$5,00 de ISS. 
Se tiver empregado, o microempreendedor individual 
retém 8% do salário pago e complementa com mais 
3% para o INSS do trabalhador. O tempo mínimo de 
contribuição são 15 anos.

Formalizado como Micro Empreendedor Indivi-
dual, o empreendedor passa a ter direito à aposenta-
doria por idade ou por invalidez, seguro por acidente 
de trabalho e licença-maternidade. A família também 
tem direito à pensão por morte do segurado e auxílio-
reclusão. Ele ainda passa a integrar o Cadastro Na-
cional de Pessoa Jurídica, poderá ter conta bancária 
e outros benefícios como acesso a linhas de financia-
mento especiais com juros reduzidos e participação 
nas licitações públicas. Seu registro será simplificado 
e livre de taxas e emolumentos. 

Enfim, a Lei do Micro Empreendedor Individual é 
o reconhecimento positivo, relevante e humano contra 
a precarização do trabalho no Brasil.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Com a pa-

lavra o último orador inscrito,  Deputado Luis Carlos 
Heinze.
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O SR. LUIS CARLOS HEINZE (PP – RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, colegas 
Parlamentares, no último final de semana, na sexta-
feira, estivemos em Campina das Missões, que com-
pletou 46 anos de emancipação. Na pessoa do Prefeito 
Ademir Nedel, cumprimento toda a comunidade.

Foram comemorados também, Sr. Presidente, os 100 
anos da imigração russa naquela localidade. Foi um ato ex-
tremamente importante para aquela comunidade operosa, 
que celebrou a chegada dos imigrantes russos, alemães, 
poloneses, italianos que colonizaram nosso Estado.

Portanto, deixo meu abraço à comunidade de 
Campina das Missões, em nome do Prefeito Ademir 
Nedel e também de Sobolewski, Presidente da Comis-
são dos 100 anos da Imigração Russa.

Da mesma forma, quero cumprimentar Valdi Luis 
Goldschmidt, Prefeito de Cândido Godói, outra grande 
comunidade da região noroeste do Rio Grande do Sul, 
que comemorou 46 anos.

Cumprimentamos também a empresa comercial 
KF, uma fábrica de plantadeiras, de equipamentos agrí-
colas. Em nome de Ademir, um dos sócios proprietários, 
dos irmãos, dos pais e da cunhada, esposa do falecido 
Alceu, quero registrar que essa grande empresa, que 
tem mais de 100 empregados, seguramente é a maior 
de Cândido Godói.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O  Deputado 

Valdir Colatto é o último inscrito.
O SR. VALDIR COLATTO (Bloco/PMDB – SC. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
quero falar da EFAPI, uma grande feira agropecuária 
de Chapecó, minha cidade, que hoje está apresentan-
do a produção do nosso oeste catarinense – indústria, 
comércio, serviço, agricultura, pecuária – e mostrando 
a pujança, o modelo de Santa Catarina, que deu certo: 
a melhor divisão fundiária, a melhor preservação am-
biental, o melhor trabalho, nosso povo, nossa gente.

Quero registrar também, lamentavelmente, a in-
vasão do nosso Ministério da Agricultura, em Santa 
Catarina, pelo MST. Estão de novo no Estado, trancan-
do o Ministério. Não bastasse o ocorrido no laranjal, 
agora há outras ações.

Temos que acabar com esse movimento, que é 
político, nada tem a ver com reforma agrária. Temos 
que trabalhar a reforma agrária, realizá-la, mas não 
tutelados pelo MST. As pesquisas e a imprensa vão 
mostrar exatamente como é o MST. A última edição de 
Veja está mostrando a barbaridade, o dinheiro público 
que vai para o MST, com o que não concordamos.

Obrigado, Sr. Presidente.

A SRA. REBECCA GARCIA (PP – AM. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, na 
última votação, votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não, 
 Deputada Rebecca Garcia.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo 
a palavra, pela ordem, ao Sr.  Deputado Antônio Car-
los Biffi.

O SR. ANTÔNIO CARLOS BIFFI (PT – MS. Pela 
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presiden-
te, Sras. e Srs.  Deputados, é com muita alegria que 
ocupo a tribuna desta Casa para salientar a todos que 
acompanham o nosso trabalho sobre o jogo da Sele-
ção Brasileira de Futebol contra a Venezuela, ama-
nhã, quarta-feira, 14 de outubro, que será realizado 
no Estádio Morenão, em Campo Grande, capital do 
Estado de Mato Grosso do Sul, pela última rodada da 
Eliminatória da Copa de 2010. 

Nesse sentido, Sr. Presidente, é importante sa-
lientar que a presença da Seleção Brasileira em nosso 
Estado, já classificada para a próxima Copa do Mundo, 
enche de orgulho o povo sul-mato-grossense, que, com 
certeza, comparecerá em massa às arquibancadas do 
Estádio Morenão. 

Infelizmente, nem tudo são flores, Sr. Presidente, 
pois uma ação inaceitável, por parte da assessoria de 
comunicação da Confederação Brasileira de Futebol 
arranha, desde ontem, durante os treinos da seleção 
brasileira, o brilho do espetáculo, onde os veículos 
de comunicação da mídia eletrônica de todo o Mato 
Grosso do Sul foram proibidos de cobrir os treinos e 
o jogo da Seleção Brasileira de Futebol sem que ne-
nhuma justificativa fosse externada por parte da CBF, 
que permitiu acesso livre à mídia nacional e restringiu 
acesso aos veículos da região. 

Nesse sentido, como defensor da democracia e 
liberdade de expressão, registro, em meu discurso, a 
nota emitida pelo Sindicato dos Jornalistas Profissio-
nais de Mato Grosso do Sul – SINDJOR-MS na manhã 
desta terça-feira, em que expõe sua insatisfação com 
a assessoria de comunicação da entidade máxima do 
futebol brasileiro, a CBF:

“O Sindicato dos Jornalistas Profissionais 
de Mato Grosso do Sul (Sindjor-MS) vem a pú-
blico solicitar esclarecimentos sobre as acusa-
ções de impedimento à cobertura jornalística 
de veículos de imprensa de Campo Grande, 
entre eles, da mídia eletrônica (sites) que re-
caem sobre a assessoria de comunicação da 
CBF. Segundo queixa de vários profissionais, 
o acompanhamento do treino da seleção bra-
sileira na capital foi impedido por este setor, 
prática que não condiz em nada com o espírito 
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democrático do país, a liberdade de imprensa 
e a grandeza do futebol brasileiro. 

É importante mencionar que graças ao 
jornalismo local, a população de Campo Grande 
se mantém informada sobre o andamento do 
esporte regional e nacional, com grande espa-
ço para os eventos promovidos pela CBF, como 
campeonatos, amistosos e até mesmo polêmi-
cas que alimentam produtivos debates. Graças 
aos veículos de mídia da cidade, o campogran-
dense encontra um fórum aberto a discussões 
livres fazendo com que o futebol permaneça no 
coração dos amantes do esporte. 

Não se esqueçam que estamos no sé-
culo 21 e o progresso há anos aportou em 
Campo Grande, o que conduziu a criação e o 
fortalecimento da imprensa digital, atualmen-
te, um dos principais mananciais informativos 
da sociedade, aumentando exponencialmente 
sua importância, inclusive para outros meios 
de comunicação. Em um país com mais de 
30% da população com acesso a internet, a 
mídia on-line local séria não pode ser excluí-
da do processo de cobertura esportiva, assim 
como nenhum outro meio de comunicação de 
qualquer natureza. 

Como representante de profissionais de 
jornalismo tanto de redações quanto de asses-
sorias, o Sindjor-MS compreende perfeitamente 
a necessidade de organização e rigor com a 
qual uma instituição de grande destaque como 
a CBF deve trabalhar. O sindicato também 
entende que haja espaços para os veículos 
de mídia nacional e até internacional, devido 
à amplitude de um acontecimento como as 
eliminatórias da Copa de 2010. No entanto, 
não podemos admitir que, em nome dessa 
rigidez, atitudes que prejudiquem a imprensa 
local séria sejam adotadas. 

Por isso, solicitamos mais uma vez es-
clarecimentos, retratação e correção imedia-
ta do problema, para que um momento tão 
especial para o povo de Campo Grande e de 
Mato Grosso do Sul, que é um jogo da seleção 
brasileira em nossa terra, seja positivamente 
inesquecível sob todos os aspectos.”

Era isso o que eu queria dizer e reproduzir, Sr. 
Presidente. 

Conto com o profissionalismo, a competência e a 
sensatez da CBF para que esse delicado imbróglio se 
resolva o quanto antes e não manche o encontro da 
Seleção Brasileira de Futebol com seus torcedores e 
também com os profissionais de comunicação da mídia 

eletrônica de Mato Grosso do Sul, que, diariamente, 
produz e reproduz análises, elogios, criticas e apoio à 
nossa Seleção Brasileira de Futebol.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo a 

palavra, pela ordem, ao Sr.  Deputado Dr. Talmir.
O SR. DR. TALMIR (PV – SP. Pela ordem. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs.  Deputados, queremos parabenizar a cidade de 
Martinópolis pela 1ª Festa do Peixe, que ocorreu no 
sábado e domingo, 10 e 11 de outubro, no Balneário 
Municipal da Represa Laranja Doce de Martinópolis, 
São Paulo.

Além do lucro para os comerciantes, o Campe-
onato de Pesca Esportiva, a Banda Aramaçã e o gru-
po nordestino Bonde do Forró agitaram o público. O 
Prefeito Wladimir Caetano de Souza, o Baixinho, nos 
acolheu, a mim e a minha esposa Adriana, de uma 
maneira muito fraterna e ficamos lisonjeados em sa-
ber que a nossa emenda parlamentar de 100 mil reais 
está sendo destinada à construção de 3 quiosques no 
próprio balneário, o que trará lazer e descanso para os 
amantes da natureza e frequentadores do local.

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, Sras. e Srs.  Deputados, parabe-

nizo a cidade de Junqueirópolis pela 11ª ACERUVA. A 
Associação Agrícola de Junqueirópolis demonstra que 
a experiência deu certo, fazendo com que a acerola te-
nha a certificação de Selo Fruta Sustentável. O Prefeito 
Osmar Pinatto, também Presidente da AMNAP, e o Sr. 
Osvaldo Dias, Secretário da Agricultura e Presidente 
da Associação, juntamente com o Sr. Rinaldo Picinini, 
Coordenador da 11ª ACERUVA, conseguiram, com 
a união dos munícipes, realizar uma grandiosa festa 
para todo o oeste paulista, levando a acerola de Jun-
queirópolis ao conhecimento internacional por conta 
da exportação que é feita com sucesso, conquistando 
pela qualidade e quantidade de vitamina C, decorrente 
do trabalho de 67 produtores.

Destinei 100 mil reais a essa belíssima festa do 
interior paulista pelo Ministério do Turismo. Queremos, 
da mesma maneira, prestigiar nos próximos anos procu-
rando não somente o empenho, bem como a liberação 
da verba, que é direito de toda a população. São tributos 
que saem dos bolsos de todos nós do oeste paulista e 
que podem retornar para a festa que direta e indireta-
mente emprega e dá alegria a tantas pessoas. 

Parabéns, Junqueirópolis! Torcemos para que o 
crescimento comercial e industrial do município, cada 
vez mais, assegure que sua população crie raízes e 
tenha valor agregado do produto da agricultura familiar 
tão bem planejada com toda a sociedade. 
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Queremos que o suco de acerola e de aceruva 
conquiste o mundo, trespassando fronteiras levando 
o nome de Junqueirópolis para o mundo.

Aproveito a oportunidade, Sr. Presidente, para 
registrar a presença do Dr. Jorge Cury, Presidente da 
Associação Paulista de Medicina – APM, que nos vi-
sita no Congresso Nacional para fortalecer nossa luta 
em prol do Ato Médico. Amanhã, dia 14 de outubro, 
na Comissão de Seguridade Social e Família, estare-
mos debatendo o Ato Médico e esperamos que nossos 
companheiros de Comissão votem junto conosco, con-
forme relatório já apresentado em conformidade com 
o substitutivo do  Deputado Edinho Bez.

A Frente Parlamentar da Saúde, da qual faço par-
te, não mede esforços para que de uma vez por todas 
regularizemos o Ato Médico, em considerando a lacu-
na existente na legislação deste País. O médico quer, 
em equipe multidisciplinar, atender bem o paciente, 
conforme o Juramento de Hipócrates e nosso Código 
de Ética Médica. A saúde, como direito constitucional, 
deve ser assegurada a toda a população por meio de 
profissionais qualificados, não como favor, mas como 
direito adquirido, e que possamos regularizar, também, 
o plano de carreira e o piso mínimo salarial, para que 
o médico possa atender com segurança o cidadão.

A parceria público-privada, por meio do coope-
rativismo e associativismo, pelos planos de saúde, dá 
apoio ao Sistema Único de Saúde, no sentido de que 
toda a sociedade brasileira possa de alguma forma 
ser atendida por uma medicina classificada entre as 
melhores do mundo.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo 

a palavra, pela ordem, ao Sr.  Deputado Beto Albu-
querque.

O SR. BETO ALBUQUERQUE (Bloco/PSB – RS. 
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Pre-
sidente, Sras. e Srs.  Deputados, hoje, 13 de outubro, 
estamos completando 40 anos de regulamentação das 
Profissões de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional. 
Por isso gostaria de parabenizar todos esses profis-
sionais e a diretoria do CREFITO5/RS. As profissões 
de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional foram regu-
lamentadas por um decreto-lei em 13 de outubro de 
1969 e hoje agregam mais de 140 mil profissionais 
registrados no Brasil. No Rio Grande do Sul, há 10 mil 
Fisioterapeutas e 500 Terapeutas Ocupacionais, que 
trabalham em 1.200 consultórios, 1.100 empresas, 212 
entidades filantrópicas e 188 órgãos públicos, e existem 
29 escolas superiores das especialidades.

Como Presidente da Frente Parlamentar em 
Defesa do Trânsito Seguro, do Congresso Nacional, 
tenho acompanhado um pouco do drama de milhares 

de vítimas de trânsito de nosso País, que todos os dias 
dependem do trabalho dos profissionais fisioterapeu-
tas para a sua reabilitação dos processos traumáticos 
ocasionados pelos acidentes de trânsito. Somente um 
dado do Hospital de Clínicas de São Paulo, que leio 
no jornal Folha de S. Paulo, desta terça-feira, mos-
tra que metade das vítimas de acidentes de trânsi-
to que chegam ao pronto-socorro da instituição são 
motociclistas. Isso deve se repetir, infelizmente, em 
muitas das cidades e capitais brasileiras. São vítimas 
do trânsito que dependem, para a sua recuperação 
de profissionais como os fisioterapeutas e também, 
logo na sequência do processo de recuperação para a 
reintrodução no mercado de trabalho, dos terapeutas 
ocupacionais. Isso, só para citar uma das inúmeras 
das atividades desses profissionais, todas de rele-
vante importância.

Sei da preocupação que o CREFITO tem em re-
lação ao Projeto de Lei nº 7.703, de 2006, conhecido 
como PL do Ato Médico. Recebi várias mensagens e 
posso adiantar que compartilho com a preocupação dos 
fisioterapeutas sobre as repercussões de uma medida 
como essa. Sou contrário à forma como está redigida. 
Defendo que a promoção da saúde deve ser feita com 
o trabalho de todas as categorias profissionais devida-
mente habilitadas e trabalhando em equipes multipro-
fissionais. Todos engajados numa visão sistêmica para 
desenvolver a saúde pública no nosso país. 

Saúde não se faz só com médicos! 
Muito obrigado.

V – ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Nada mais 

havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – COMPA-

RECEM MAIS OS SRS.:

RORAIMA

Neudo Campos PP 
Total de Roraima: 1

AMAPÁ

Dalva Figueiredo PT 
Janete Capiberibe PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Amapá: 2

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB PmdbPtc
Giovanni Queiroz PDT 
Lira Maia DEM 
Wladimir Costa PMDB PmdbPtc
Total de Pará: 4
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AMAZONAS

Rebecca Garcia PP 
Total de Amazonas: 1

ACRE

Gladson Cameli PP 
Sergio Petecão PMN PsbPCdoBPmnPrb
Total de Acre: 2

MARANHÃO

Ribamar Alves PSB PsbPCdoBPmnPrb
Roberto Rocha PSDB 
Total de Maranhão: 2

PARAÍBA

Wellington Roberto PR 
Total de Paraíba 1

PERNAMBUCO

Eduardo da Fonte PP 
Paulo Rubem Santiago PDT 
Total de Pernambuco: 2

ALAGOAS

Olavo Calheiros PMDB PmdbPtc
Total de Alagoas: 1

SERGIPE

Mendonça Prado DEM 
Total de Sergipe: 1

BAHIA

Edigar Mão Branca PV 
Félix Mendonça DEM 
Lídice da Mata PSB PsbPCdoBPmnPrb
Marcos Medrado PDT 
Roberto Britto PP 
Total de Bahia: 5

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT 
George Hilton PRB PsbPCdoBPmnPrb
Lincoln Portela PR 
Odair Cunha PT 
Rafael Guerra PSDB 
Total de Minas Gerais: 5

RIO DE JANEIRO

Rogerio Lisboa DEM 
Total de Rio de Janeiro: 1

SÃO PAULO

João Paulo Cunha PT 
José Mentor PT 
Paulo Maluf PP 
Ricardo Berzoini PT 
Total de São Paulo: 4

DISTRITO FEDERAL

Laerte Bessa PSC 
Total de Distrito Federal: 1

GOIÁS

Ronaldo Caiado DEM 
Total de Goiás: 1

PARANÁ

Andre Zacharow PMDB PmdbPtc
Total de Paraná: 1

RIO GRANDE DO SUL

Darcísio Perondi PMDB PmdbPtc
Total de Rio Grande do Sul: 1

DEIXAM DE COMPARECER OS SRS.:

RORAIMA

Maria Helena PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Roraima: 1

AMAPÁ

Evandro Milhomen PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Fátima Pelaes PMDB PmdbPtc
Lucenira Pimentel PR 
Total de Amapá: 3

PARÁ

Elcione Barbalho PMDB PmdbPtc
Jader Barbalho PMDB PmdbPtc
Zé Geraldo PT 
Total de Pará: 3

AMAZONAS

Sabino Castelo Branco PTB 
Silas Câmara PSC 
Total de Amazonas: 2

RONDONIA

Lindomar Garçon PV 
Total de Rondonia: 1
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ACRE

Fernando Melo PT 
Perpétua Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Acre: 2

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB 
Laurez Moreira PSB PsbPCdoBPmnPrb
NIlmar Ruiz PR 
Total de Tocantins: 3

MARANHÃO

Clóvis Fecury DEM 
Nice Lobão DEM 
Pinto Itamaraty PSDB 
Professor Setimo PMDB PmdbPtc
Sarney Filho PV 
Total de Maranhão: 5

CEARÁ

Ciro Gomes PSB PsbPCdoBPmnPrb
Eudes Xavier PT 
Eugênio Rabelo PP 
Paulo Henrique Lustosa PMDB PmdbPtc
Total de Ceará: 4

RIO GRANDE DO NORTE

Fátima Bezerra PT 
Total de Rio Grande do Norte: 1

PARAÍBA

Manoel Junior PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Paraíba: 1

PERNAMBUCO

Ana Arraes PSB PsbPCdoBPmnPrb
Edgar Moury PMDB PmdbPtc
Marcos Antonio PRB PsbPCdoBPmnPrb
Maurício Rands PT 
Total de Pernambuco: 4

ALAGOAS

Francisco Tenorio PMN PsbPCdoBPmnPrb
Joaquim Beltrão PMDB PmdbPtc
Total de Alagoas: 2

SERGIPE

Jackson Barreto PMDB PmdbPtc
Valadares Filho PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Sergipe: 2

BAHIA

Colbert Martins PMDB PmdbPtc
Fernando de Fabinho DEM 
José Rocha PR 
Marcelo Guimarães Filho PMDB PmdbPtc
Milton Barbosa PSC 
Uldurico Pinto PMN PsbPCdoBPmnPrb
Total de Bahia: 6

MINAS GERAIS

Aelton Freitas PR 
Alexandre Silveira PPS 
Bilac Pinto PR 
Ciro Pedrosa PV 
Eduardo Barbosa PSDB 
Fábio Ramalho PV 
Geraldo Thadeu PPS 
Gilmar Machado PT 
Jaime Martins PR 
João Magalhães PMDB PmdbPtc
José Fernando Aparecido de Oliveira PV 
Júlio Delgado PSB PsbPCdoBPmnPrb
Leonardo Monteiro PT 
Leonardo Quintão PMDB PmdbPtc
Mário de Oliveira PSC 
Miguel Martini PHS 
Paulo Abi-Ackel PSDB 
Paulo Piau PMDB PmdbPtc
Reginaldo Lopes PT 
Vitor Penido DEM 
Total de Minas Gerais: 20

ESPÍRITO SANTO

Rita Camata PMDB PmdbPtc
Total de Espírito Santo: 1

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PMDB PmdbPtc
Indio da Costa DEM 
Leandro Sampaio PPS 
Marina Maggessi PPS 
Solange Almeida PMDB PmdbPtc
Vinicius Carvalho PTdoB 
Total de Rio de Janeiro: 6

SÃO PAULO

Aline Corrêa PP 
Bispo Gê Tenuta DEM 
Celso Russomanno PP 
Dimas Ramalho PPS 
Dr. Nechar PP 
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Jilmar Tatto PT 
Julio Semeghini PSDB 
Nelson Marquezelli PTB 
Regis de Oliveira PSC 
Vadão Gomes PP 
Walter Ihoshi DEM 
Total de São Paulo: 11

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT 
Professor Victorio Galli PMDB PmdbPtc
Thelma de Oliveira PSDB 
Total de Mato Grosso: 3

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB 
Rubens Otoni PT 
Sandes Júnior PP 
Total de Goiás: 3

MATO GROSSO DO SUL

Dagoberto PDT 
Vander Loubet PT 
Total de Mato Grosso do Sul: 2

PARANÁ

Affonso Camargo PSDB 
Marcelo Almeida PMDB PmdbPtc
Odílio Balbinotti PMDB PmdbPtc
Ratinho Junior PSC 
Rodrigo Rocha Loures PMDB PmdbPtc
Total de Paraná: 5

SANTA CATARINA

Décio Lima PT 
Gervásio Silva PSDB 
João Pizzolatti PP 
Nelson Goetten PR 
Paulo Bornhausen DEM 
Total de Santa Catarina: 5

RIO GRANDE DO SUL

Cláudio Diaz PSDB 
Fernando Marroni PT 
Henrique Fontana PT 
Ibsen Pinheiro PMDB PmdbPtc
Maria do Rosário PT 
Pepe Vargas PT 
Pompeo de Mattos PDT 
Professor Ruy Pauletti PSDB 
Vilson Covatti PP 
Total de Rio Grande do Sul: 9

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Encerro a 
sessão, designando para amanhã, quarta-feira, dia 14 
de outubro, às 14h, a seguinte

ORDEM DO DIA
URGÊNCIA
(Artigo 64, § 2º, da Constituição Federal c/c art. 

204, I, do Regimento Interno)
Discussão

1 
PROJETO DE LEI Nº 5.798-B, DE 2009 

(Do Poder Executivo)

Continuação da discussão, em turno 
único, do Projeto de Lei nº 5.798-B, de 2009, 
que institui o Programa de Cultura do Tra-
balhador, cria o Vale-Cultura e dá outras 
providências; tendo pareceres dos relatores 
designados em Plenário: pela Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Públi-
co, pela aprovação, na forma do Substitutivo 
apresentado, e pela rejeição das Emendas 
de Plenário de nºs. 1 e 2 (Relatora: Dep. Ma-
nuela D’ávila); pela Comissão de Educação 
e Cultura, pela aprovação, com emendas, e 
pela rejeição das Emendas de Plenário de 
nºs 1 e 2 (Relator: Dep. Paulo Rubem San-
tiago); pela Comissão de Finanças e Tributa-
ção, pela adequação financeira e orçamen-
tária e, no mérito, pela aprovação (Relator: 
Dep. Ricardo Barros); e pela Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa deste, com emenda, e pela inju-
ridicidade das Emendas de Plenário de nºs 
1 e 2 (Relator: Dep. Flávio Dino).

PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 11-10-09 
(46º dia)

2 
PROJETO DE LEI Nº 3.971, DE 2008 

(Da Sra. Angela Amin)

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Lei nº 3.971, de 2008, que altera a Lei 
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 
estabelece as diretrizes e bases da educa-
ção nacional. Pendente de pareceres das 
Comissões: de Educação e Cultura; e de 
Constituição e Justiça e de Cidadania.

Tendo apensado o PL nº 5.395/09, ao 
qual foi atribuído urgência constitucional.

PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 
13-10-09 (46º dia)
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URGÊNCIA 
(Art. 62 da Constituição Federal)

Discussão

3 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 468, DE 2009 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida 
provisória nº 468, de 2009, que dispõe so-
bre a transferência de depósitos judiciais 
e extrajudiciais de tributos e contribuições 
federais para a Caixa Econômica Federal. 
A Emenda de nº 3, foi indeferida liminar-
mente por versar sobre matéria estranha, 
nos termos do art. 4º, § 4º, da Resolução nº 
1/2002-CN, c.c. art. 125 do Regimento Inter-
no da Câmara dos  Deputados. Pendente de 
parecer da Comissão Mista.

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 13-9-
09

PRAZO NA CÂMARA: 27-9-09
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 

15/10/09 (46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 22-12-09 + 6 

DIAS

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS OU RECURSOS 

II – RECURSOS

1. CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE 
 COMISSÃO – ART. 24, II, DO RICD
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO: art. 58, § 3º, c/c o 
art. 132, § 2º (PARECERES FAVORÁVEIS),
ou com o art. 133 (PARECERES CONTRÁRIOS), to-
dos do RICD.
Prazo para apresentação de recurso: 5 sessões (art. 
58, § 1° do RICD).

1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 333/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação para o Desenvolvimento Comunitário do 
Município de São João do Sóter – ADECOM a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
São João do Sóter, Estado do Maranhão.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19-10-09

Nº 1.688/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Beneficente e de Radiodifusão 
Comunitária Pará FM a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no Município de Santa Cruz do 
Capibaribe, Estado de Pernambuco.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19-10-09

Nº 1.694/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga concessão à Beija-Flor Radiodifusão Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média 
no Município de Portel, Estado do Pará.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-10-09

Nº 1.695/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que outorga 
permissão à Fundação Sociedade Comunicação Cultura e 
Trabalho para executar serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada, com fins exclusivamente educativos, 
no Município de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-10-09

Nº 1.701/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
outorga permissão à Mello e Bruno Comunicação e 
Participações Ltda. para explorar serviço de radiodifu-
são sonora em onda média, no Município de Iracema, 
Estado do Ceará.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19-10-09

Nº 1.707/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão ao Sistema Haragon de Comunicação 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada, no Município de Pompéia, Es-
tado de São Paulo.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-10-09

Nº 1.710/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Guapé Stúdio 94 FM a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Guapé, Estado de Minas Gerais.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-10-09

Nº 1715/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária Amigos de Barroso 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Barroso, Estado de Minas Gerais.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-10-09
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Nº 1.722/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação Comunitária para o Desenvolvimento de 
Laurentino a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Laurentino, Estado de Santa Catarina.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19-10-09

Nº 1.731/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que auto-
riza a Associação Cultural e Comunitária dos Amigos de 
Iomerê a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Iomerê, Estado de Santa Catarina.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-10-09

Nº 1.746/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga concessão à Beija-Flor Radiodifusão Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média 
no Município de Tomé-Açu, Estado do Pará.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-10-09

Nº 1.750/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária de Comunicação e 
Cultura de Vera Cruz a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi-
fusão comunitária no Município de Vera Cruz, Estado 
de São Paulo.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-10-09

Nº 1.768/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga concessão à Sistema Maior de Radiodifusão Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda 
média no Município de Crato, Estado do Ceará.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19-10-09

Nº 1.789/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a concessão outorgada à Televisão Atalaia Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão de sons e ima-
gens, no Município de Aracaju, Estado de Sergipe.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19-10-09

PROJETO DE LEI

Nº 4.061/2008 (Arnaldo Faria de Sá) – Institui o Dia 
Nacional dos Clubes Esportivos Sociais, a ser come-
morado, anualmente, no dia 09 de novembro, em todo 
território nacional.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19-10-09

1.2 COM PARECERES CONTRÁRIOS

PROJETO DE LEI

Nº 6.577/2006 (Leonardo Mattos) – Dá nova redação 
ao art. 134 da lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990, “que 
dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente 
e dá outras providências”.
Apensados: PL 1025/2007 (Cleber Verde ) PL 
3852/2008 (Rebecca Garcia ) PL 7021/2006 (Mário 
Heringer ) 
ÚLTIMA SESSÃO: 14-10-09

Nº 135/2007 (Neucimar Fraga) – Acrescenta pará-
grafo único ao art. 24 do Estatuto do Desarmamento, 
tornando crime o descumprimento das portarias e 
orientações do Comando do Exército sobre produtos 
controlados.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-10-09

Nº 3.404/2008 (Vinicius Carvalho) – Dispõe sobre a obri-
gatoriedade de uso de pregão eletrônico para a comerciali-
zação dos direitos de transmissão dos jogos das seleções 
brasileiras de qualquer modalidade esportiva.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-10-09

Nº 5.108/2009 (Valtenir Pereira) – Dispõe sobre requisitos 
para obtenção de habilitação para navegação aquaviária 
a amadores e dá nova redação à alínea “a” do inciso I 
do art. 4°, da Lei n° 9.537, de 11 de dezembro de 1997.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-10-09

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 – art. 58, § 3º, c/c o 
art. 132, §2º, do RICD.
Prazo para apresentação de recurso: 5 sessões (art. 
58, § 1° do RICD).

2.1 PELA INADEQUAÇÃO FINANCEIRA E/OU OR-
ÇAMENTÁRIA

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

Nº 118/2003 (Eduardo Valverde) – Institui a Lei Or-
gânica da Autonomia Universitária e dá outras provi-
dências.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-10-09

3. CONTRA DECLARAÇÃO DE PREJUDICIALIDA-
DE – ART. 164, § 2º, DO RICD
(SUJEITO A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO, APÓS 
OUVIDA A CCJC, NOS TERMOS DO ART. 164, §§ 2º 
e 3º DO RICD)
Prazo para apresentação de recurso: 5 sessões (Art. 
164, § 2º, do RICD).
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PROJETO DE LEI

Nº 892/1999 (Carlos Santana) – Dispõe sobre a vei-
culação de mensagem educativa na publicidade de 
veículos automotores, nas emissoras de radiodifusão 
sonora e de sons e imagens.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19-10-09

Nº 3.440/2000 (Olimpio Pires) – Obriga a inserção 
de mensagem educativa nas propagandas de veícu-
los automotivos.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19-10-09

Nº 723/2007 (Sandes Júnior) – Acrescenta artigo à 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que “institui 
o Código de Trânsito Brasileiro”, dispondo sobre a vei-
culação de frases educativas de trânsito.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19-10-09

Nº 3.074/2008 (Antônio Andrade) – Denomina “Ro-
dovia Juscelino Kubitschek” o trecho da BR-040 entre 
Brasília, Capital Federal, e Belo Horizonte, Capital do 
Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19-10-09

Nº 3.599/2008 (Otavio Leite) – Cria em âmbito Na-
cional as diretrizes para o funcionamento do Sistema 
de Serviços de Mototáxi, independente dos serviços 
de “motoboy”.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19-10-09

Nº 4.827/2009 (João Herrmann) – Acrescenta art. à 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que “institui 
o Código de Trânsito Brasileiro”, dispondo sobre a vei-
culação de frases educativas de trânsito.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19-10-09

Nº 4.967/2009 (Nelson Bornier) – Obriga que no mí-
nimo 5% (cinco por cento) das unidades habitacionais 
desenvolvidas pelos Estados, municípios ou por ele 
subsidiados com recursos da administração pública 
federal, sejam destinadas a pessoas com idade igual 
ou superior a 60 (sessenta) anos.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-10-09

Nº 5.808/2009 (Francisco Rossi) – Dispõe sobre a 
obrigatoriedade da destinação de pelo menos 5% (cinco 
por cento) das unidades habitacionais desenvolvidas 
pelos Estados, Municípios ou por ele subsidiados com 
recursos da Administração Pública Federal, a pessoas 
com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-10-09

4. DEVOLVIDO(S) AO(S) AUTOR(ES)
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – RCP: art. 35, §§ 1º 
e 2º, do RICD.
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – DEMAIS PROPO-
SIÇÕES: art. 137, § 1º, do RICD.
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO: 5 
sessões.

PROJETO DE LEI

Nº 5.986/2009 (Rodrigo Rollemberg) – Dispõe sobre a 
disponibilização de endereço eletrônico pela Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, para os fins 
que especifica, e dá outras providências.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-10-09

Nº 6.009/2009 (Solange Almeida) – Obriga a empresa 
Petrobrás a financiar a construção de hospitais que serão 
geridos pela União nos Municípios brasileiros onde esta-
belecer refinaria de petróleo e dá outras providências.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-10-09

ORADORES SORTEADOS PARA O GRANDE 
EXPEDIENTE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2009

Dia 14, 4ª-feira

15:00 CLAUDIO CAJADO (DEM – BA)
15:25 MÁRCIO REINALDO MOREIRA (PP – MG)

Dia 15, 5ª-feira

15:00 ANDRÉ DE PAULA (DEM – PE)
15:25 OSMAR SERRAGLIO (PMDB – PR)

Dia 16, 6ª-feira

10:00 DR. ADILSON SOARES (PR – RJ)
10:25 EUNÍCIO OLIVEIRA (PMDB – CE)
10:50 CARLOS EDUARDO CADOCA (PSC – PE)
11:15 ALBANO FRANCO (PSDB – SE)
11:40 PAULO BORNHAUSEN (DEM – SC)

Dia 19, 2ª-feira

15:00 PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA (PSDB – GO)
15:25 JOSÉ ROCHA (PR – BA)
15:50 PAULO PEREIRA DA SILVA (PDT – SP)
16:15 SÉRGIO MORAES (PTB – RS)
16:40 CHICO D’ANGELO (PT – RJ)

Dia 20, 3ª-feira

15:00 ALEXANDRE SILVEIRA (PPS – MG)
15:25 WLADIMIR COSTA (PMDB – PA)

Dia 21, 4ª-feira

15:00 JACKSON BARRETO (PMDB – SE)
15:25 PAULO TEIXEIRA (PT – SP)

Dia 22, 5ª-feira
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15:00 PAULO ROBERTO PEREIRA (PTB – RS)
15:25 MARCELO ALMEIDA (PMDB – PR)

Dia 23, 6ª-feira

10:00 VANDERLEI MACRIS (PSDB – SP)
10:25 VICENTINHO ALVES (PR – TO)
10:50 EDGAR MOURY (PMDB – PE)
11:15 SERGIO PETECÃO (PMN – AC)
11:40 PROFESSOR RUY PAULETTI (PSDB – RS)

Dia 26, 2ª-feira

15:00 EDSON DUARTE (PV – BA)
15:25 ILDERLEI CORDEIRO (PPS – AC)
15:50 GERALDO SIMÕES (PT – BA)
16:15 GLADSON CAMELI (PP – AC)
16:40 ARLINDO CHINAGLIA (PT – SP)

Dia 27, 3ª-feira

15:00 JOSÉ FERNANDO APARECIDO DE OLIVEIRA 
(PV – MG)
15:25 JOSÉ MAIA FILHO (DEM – PI)

Dia 28, 4ª-feira

15:00 LÍDICE DA MATA (PSB – BA)
15:25 REGINALDO LOPES (PT – MG)

Dia 29, 5ª-feira

15:00 MIGUEL MARTINI (PHS – MG)
15:25 MÁRIO NEGROMONTE (PP – BA)

Dia 30, 6ª-feira

10:00 DR. TALMIR (PV – SP)
10:25 FÁBIO SOUTO (DEM – BA)
10:50 JULIO SEMEGHINI (PSDB – SP)
11:15 CELSO RUSSOMANNO (PP – SP)
11:40 ANTONIO CRUZ (PP – MS)

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

I – COMISSÕES PERMANENTES 

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
LOCAL: Anexo II, Plenário 06 
HORÁRIO: 10h 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 460/09 Do Sr. Assis do Couto 
– que “requer, nos termos regimentais, a constituição 
de Subcomissão Especial para acompanhar o pro-
cesso de fusão entre BRF Foods (antiga Perdigão) e 
Sadia, e avaliar a legislação a respeito das relações 
de integração”. 

REQUERIMENTO Nº 471/09 Do Sr. Duarte Nogueira 
– que “solicita sejam convidados o Sr. João Paulo Kos-
lowski – Presidente da Organização das Cooperativas 
do Estado do Paraná – OCEPAR, o Sr. Luís Carlos 
Guedes Pinto – Vice-Presidente de agronegócios do 
Banco do Brasil, o Sr. Frederico D’’Avila – Produtor Rural 
(triticultor) – Representando os triticultores, o Sr. José 
Gilmar Carvalho de Oliveira – Diretor da Trigo Branco 
Corretora de Cereais, o Sr. Ariovaldo Fellet – Diretor 
Presidente da Sementes Lagoa Bonita e o Sr. Israel 
Sverner – Diretor Presidente da Sementes Cerrado de 
Cima para debaterem, em Audiência Pública, a atual 
situação dos Triticultores”. 

REQUERIMENTO Nº 472/09 Do Sr. Duarte Nogueira 
– que “solicita que seja convocado o Sr. Ministro do 
Desenvolvimento Agrário – Guilherme Cassel para 
prestar esclarecimentos a esta Comissão sobre as 
denúncias de altos gastos com diárias e passagens 
pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária – INCRA”. 

REQUERIMENTO Nº 473/09 Do Sr. Abelardo Lupion 
– que “requer seja convocado o Ministro da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento e convidado o Presi-
dente da CONAB, para discutir a situação do trigo e 
do fumo no Brasil”. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

URGENTE 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.737/09 
– da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional – (MSC 10/2009) – que “aprova o texto do 
Acordo entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Reino de Marrocos na Área de Saúde Animal 
e de Inspeção de Produtos de Origem Animal, assina-
do em Rabat, em 25 de junho de 2008”. 
RELATOR:  Deputado DILCEU SPERAFICO. 
PARECER: pela aprovação. 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 5.705/09 – da Comissão Espe-
cial destinada ao exame e a avaliação da Crise Eco-
nômico-Financeira e, ao final, formular propostas ao 
Poder Executivo e ao País, especificamente no que 
diz respeito à repercussão na Agricultura. – que “alte-
ra a Lei nº 10.893, de 13 de julho de 2004, de forma 
a isentar as cargas de fertilizantes do pagamento do 
Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mer-
cante – AFRMM”. 
RELATOR:  Deputado FÁBIO SOUTO. 
PARECER: pela aprovação. 
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PROJETO DE LEI Nº 5.727/09 – da Comissão Espe-
cial destinada ao exame e a avaliação da Crise Eco-
nômico-Financeira e, ao final, formular propostas ao 
Poder Executivo e ao País, especificamente no que 
diz respeito à repercussão na Agricultura. – que “alte-
ra a Lei nº 8.427, de 27 de maio de 1992, de forma a 
estender o mecanismo de equalização de taxas para 
bancos privados”. 
RELATOR:  Deputado LEONARDO VILELA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 5.703/09 – da Comissão Espe-
cial destinada ao exame e a avaliação da Crise Eco-
nômico-Financeira e, ao final, formular propostas ao 
Poder Executivo e ao País, especificamente no que diz 
respeito à repercussão na Agricultura. – que “prorroga 
o pagamento das parcelas de 2009, referentes a dívi-
das renegociadas no âmbito da Lei nº 11.775, de 17 
de setembro de 2008”. 
RELATOR:  Deputado LUIS CARLOS HEINZE. 
PARECER: pela aprovação. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.148/08 
– do Sr. Zequinha Marinho – que “susta os efeitos do 
Decreto do Presidente da República, sem número, de 
13 de fevereiro de 2006, que cria a Floresta Nacional 
do Jamanxim, localizada no Município de Novo Pro-
gresso, no Estado do Pará”. 
RELATOR:  Deputado ZONTA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.617/09 
– do Sr. Ernandes Amorim – que “susta os efeitos do 
Decreto nº 96.188, de 21 de junho de 1988, que cria, 
no Estado de Rondônia, a Floresta Nacional do Bom 
Futuro, com limites que especifica, e dá outras provi-
dências”. 
RELATOR:  Deputado MOREIRA MENDES. 
PARECER: pela aprovação. 

Vista conjunta aos  Deputados Márcio Marinho e Na-
zareno Fonteles, em 19/08/2009. 

O  Deputado Nazareno Fonteles apresentou voto em 
separado em 02/09/2009. 

Adiada a votação por acordo dos Srs. Líderes, em 
16/09/2009. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 751/03 – dos Srs. Assis Miguel 
do Couto e Selma Schons – que “altera o Art. 1º do 
Decreto-Lei nº 1.166, de 15 de abril de 1971, definindo 

critérios de enquadramento de atividade rural, para fins 
de recolhimento da contribuição sindical”. (Apensados: 
PL 901/2003 e PL 1425/2003) 
RELATOR:  Deputado HOMERO PEREIRA. 
PARECER: pela rejeição deste, do PL 901/2003 e do 
PL 1425/2003, apensados. 
Vista ao  Deputado Zonta, em 04/07/2007. 
Adiada a discussão a requerimento do  Deputado Ho-
mero Pereira, em 16/09/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 4.903/09 – do Sr. Dr. Talmir – que 
“institui o Sistema Nacional de Certificação da Produ-
ção da Agricultura Familiar e cria o Selo de Qualidade 
da Produção da Agricultura Familiar”. 
RELATOR:  Deputado VALDIR COLATTO. 
PARECER: pela aprovação. 
Vista ao  Deputado Assis do Couto, em 16/09/2009. 
O  Deputado Assis do Couto apresentou voto em se-
parado em 23/09/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 5.365/09 – do Sr. Domingos Dutra 
– que “dispõe sobre a prorrogação do seguro defeso 
dos pescadores artesanais nos estados atingidos pelas 
enchentes nos meses de abril e maio de 2009”. 
RELATOR:  Deputado FLÁVIO BEZERRA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 469/07 – do Sr. Flávio Bezerra – 
que “dispõe sobre o direito dos pescadores a conces-
são das terras que ocupam para desempenhar suas 
funções e dá outras providências”. 
RELATOR:  Deputado MOISES AVELINO. 
PARECER: pela aprovação deste, nos termos do Subs-
titutivo da Comissão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público, com emenda. 

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 
16/99 – do Sr. Moacir Micheletto – que “propõe que 
a Comissão de Agricultura e Política Rural fiscalize o 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
– INCRA, bem como as suas Superintendências Re-
gionais, quanto ao cumprimento da legislação em vigor 
relativa aos assuntos fundiários”. 
RELATOR:  Deputado LUIS CARLOS HEINZE. 

RELATÓRIO: Conclusões do Relator,  Deputado Luis 
Carlos Heinze, com recomendações aos órgãos res-
ponsáveis pela Reforma Agrária, e a formação de três 
Conselhos: Nacional, Estadual e Municipal, para avaliar 
os assentamentos rurais. 
Vista ao  Deputado Nazareno Fonteles, em 
23/09/2009. 
O  Deputado Nazareno Fonteles apresentou voto em 
separado em 30/09/2009. 

RELATÓRIO Nº 2/09 – “da Subcomissão Especial para 
Tratar das Questões Ambientais e seus Impactos no 
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Agronegócio Brasileiro, que conclui pela apresentação 
de anteprojeto de Lei sobre Código Ambiental Brasilei-
ro: “Institui o Código Ambiental Brasileiro, estabelece a 
Política Nacional de Meio Ambiente, definindo os bens 
que pretende proteger e criando os instrumentos para 
essa proteção; cria a política geral de meio ambiente 
urbano; revoga o Decreto-Lei 1.413, de 14 de agosto 
de 1975, e a Lei 4.771, de 15 de setembro de 1965, 
os Arts. 1º a 16 da Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981 
o Art. 7º da Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e o 
Art. 22 da Lei 9985, de 18 de julho de 2000””. 
RELATOR da Subcomissão:  Deputado Zonta 
Vista conjunta aos  Deputados Nazareno Fonteles, Val-
dir Colatto e Waldemir Moka, em 23/09/2009. 
O  Deputado Nazareno Fonteles apresentou voto em 
separado em 30/09/2009. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 19-10-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 5.989/09 – do Sr. Nelson Meurer – que 
“altera e acrescenta dispositivos à Lei nº 11.959, de 29 de 
junho de 2009, dispondo sobre a aquicultura de espécies 
autóctones, alóctones ou exóticas e sobre a obrigatorie-
dade de os proprietários ou concessionários de represas 
procederem à respectiva recomposição ambiental”. 
RELATOR:  Deputado FLÁVIO BEZERRA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.018/09 – do Sr. José Santana 
de Vasconcellos – que “dispõe sobre o penhor rural de 
madeira, produtos madeireiros e demais produtos da 
floresta plantada”. 
RELATOR:  Deputado LIRA MAIA. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 14-10-09 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 5.332/09 – da Sra. Elcione Bar-
balho – que “cria o “pão brasileiro”, a ser produzido 
com farinha de trigo adicionada de farinha de mandio-
ca refinada, de farinha de raspa de mandioca ou de 
fécula de mandioca, adquiridos pelo poder público, e 
estabelece regime tributário especial para a farinha de 
trigo misturada, e dá outras providências”. 
RELATOR:  Deputado BETO FARO. 

COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO  
NACIONAL E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
LOCAL: Anexo II, Plenário 15 
HORÁRIO: 10h 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 590/09 Do Sr. Silas Câmara – 
que “solicita ao Senhor Ministro de Minas e Energia, 
Edison Lobão, informações sobre as obras do gaso-
duto Urucu-Manaus”. 

REQUERIMENTO Nº 591/09 Do Sr. Silas Câmara – 
que “requer ao Ministério da Ciência e Tecnologia que 
seja implantado Centro de Referência de Mudanças 
Climáticas no Estado do Amazonas”. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 7.368/02 – da Comissão de Le-
gislação Participativa – (SUG 55/2002) – que “altera o 
art. 2º da Medida Provisória nº 2.156-5, de 24 de agos-
to de 2001”. (Apensados: PL 467/2003, PL 2388/2003 
e PL 6456/2005) 
RELATOR:  Deputado MÁRCIO MARINHO. 
PARECER: pela rejeição deste, do PL 467/2003, do PL 
2388/2003, e do PL 6456/2005, apensados. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 4.737/09 – do Senado Federal 
– Valdir Raupp – (PLS 352/2007) – que “dispõe sobre 
a criação de Zona de Processamento de Exportação 
(ZPE) no Município de Vilhena, no Estado de Rondô-
nia”. 
RELATORA:  Deputada MARINHA RAUPP. 
PARECER: pela aprovação. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 
114/06 – dos Srs. Perpétua Almeida e Maria Helena – 
que “propõe que a Comissão da Amazônia, Integração 
Nacional e de Desenvolvimento Regional, acompanhe 
os procedimentos fiscalizatórios da Secretaria da Re-
ceita Federal e da Superintendência da Zona Franca de 
Manaus – Suframa, relativos ao anúncio de prática de 
fraude fiscal realizada em Estados da Região Norte por 
parte de empresas sediadas na Região Sudeste”. 
RELATORA:  Deputada VANESSA GRAZZIOTIN. 
RELATÓRIO FINAL: pelo arquivamento. 
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PROJETO DE LEI Nº 5.390/09 – da Sra. Perpétua 
Almeida – que “dispõe sobre a criação de Zona de 
Processamento de Exportação (ZPE) no Município de 
Brasiléia, Estado do Acre”. 
RELATOR:  Deputado SILAS CÂMARA. 
PARECER: pela aprovação. 

REUNIÃO 

LOCAL: A Definir 
HORÁRIO: 14h30min 

A – Outros Eventos: 

INFORMAÇÕES FAVOR CONTATAR O GABINETE DA 
DEPUTADA MARIA HELENA (PSB-RR) – 32155909

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 14-10-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 5.958/09 – da Sra. Vanessa Gra-
zziotin – que “dispõe sobre a criação da Zona de Pro-
cessamento de Exportação (ZPE) no Município de São 
Gabriel da Cachoeira, no Estado do Amazonas”. 
RELATOR:  Deputado SILAS CÂMARA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.959/09 – da Sra. Vanessa 
Grazziotin – que “dispõe sobre a criação da Zona de 
Processamento de Exportação (ZPE) no Município de 
Tabatinga, no Estado do Amazonas”. 
RELATOR:  Deputado SILAS CÂMARA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.960/09 – da Sra. Vanessa 
Grazziotin – que “dispõe sobre a criação da Zona de 
Processamento de Exportação (ZPE) no Município de 
Humaitá, no Estado do Amazonas”. 
RELATOR:  Deputado SILAS CÂMARA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.961/09 – da Sra. Vanessa 
Grazziotin – que “dispõe sobre a criação da Zona de 
Processamento de Exportação (ZPE) no Município de 
Tefé, no Estado do Amazonas”. 
RELATOR:  Deputado SILAS CÂMARA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.962/09 – da Sra. Vanessa 
Grazziotin – que “dispõe sobre a criação da Zona de 
Processamento de Exportação (ZPE) no Município de 
Boca do Acre, no Estado do Amazonas”. 
RELATOR:  Deputado SILAS CÂMARA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.994/09 – do Sr. Marcelo Tei-
xeira – que “dispõe sobre o adicional tarifário para su-
plementação de linhas aéreas regionais”. 
RELATOR:  Deputado SILAS CÂMARA. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 7.661/06 – da Sra. Perpétua 
Almeida – que “amplia a área de atuação da Área de 
Livre Comércio de Brasiléia, prevista na Lei nº 8.857, 
de 8 de março de 1994, que “autoriza a criação de 
Áreas de Livre Comércio nos Municípios de Brasiléia 
e Cruzeiro do Sul, no Estado do Acre, e dá outras pro-
vidências””. (Apensado: PL 7662/2006) 
RELATOR:  Deputado SILAS CÂMARA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.376/09 – do Sr. Beto Faro – 
que “altera o art. 4º, da Lei nº 9.808, de 20 de julho de 
1999, e dá outras providências”. 
RELATORA:  Deputada JANETE CAPIBERIBE. 

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA COM A PARTICIPAÇÃO  
DA COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES  

E DE DEFESA NACIONAL 

LOCAL: Anexo II, Plenário 13 
HORÁRIO: 09h 

A – Audiência Pública: 

Tema

“Os planos de transferência de tecnologia no processo 
de aquisição de caças para a Força Aérea Brasileira – 
FAB” – Requerimento nº 207/2009, do deputado Eduar-
do Gomes (CCTCI), e Requerimento nº 317/2009, dos 
deputados Severiano Alves, Renato Amary e George 
Hilton (CREDN). 

Convidados

NELSON JOBIM
Ministro de Estado da Defesa
SERGIO REZENDE
Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia 
FREDERICO FLEURY CURADO
Diretor-presidente da Empresa Brasileira de Aeronáu-
tica S. A. (Embraer)
FERNANDO FERREIRA COSTA
Reitor da Universidade de Campinas (Unicamp)
JEAN-MARC MERIALDO
Diretor da Dassault International do Brasil Ltda.
BENGT JANÉR
Diretor da Saab no Brasil 
ROBERT E. GOWER
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Vice-presidente da Boeing 
WALTER BARTELS
Diretor-presidente da Associação das Indústrias Ae-
roespaciais do Brasil (AIAB)

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 13 
HORÁRIO: 10h30min 

A – Requerimento: 

REQUERIMENTO Nº 211/09 Do Sr. Paulo Bornhausen 
– que “solicita a realização de audiência pública para 
discutir o modelo de avaliação e aquisição de serviços 
de tecnologia, com ou sem o fornecimento de produtos, 
pelo Governo, em todas as suas esferas”. 

B – Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário: 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 4.068/08 – do Sr. Walter Brito 
Neto – que “proíbe a veiculação de mensagem subli-
minar na propaganda de bens e serviços”. (Apensado: 
PL 4825/2009) 
RELATOR:  Deputado NELSON PROENÇA. 
PARECER: pela aprovação deste, e do PL 4825/2009, 
apensado, com substitutivo. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRAZO CONSTITUCIONAL 

TVR Nº 1.354/09 – do Poder Executivo – (MSC 413/2009) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato constante do Decreto de 27 de fevereiro de 2009, 
que outorga concessão à S.M. Comunicações Ltda. 
para explorar, pelo prazo de quinze anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e 
imagens, na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, Es-
tado do Espírito Santo”. 
RELATOR:  Deputado ULDURICO PINTO. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 1.457/09 – do Poder Executivo – (MSC 
633/2009) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 778, de 
20 de novembro de 2008, que outorga autorização a 
Associação Comunitária de Radiodifusão Amigos da 
População executar, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão comu-
nitária na cidade de Santa Rosa de Lima, Estado de 
Santa Catarina”. 
RELATOR:  Deputado NARCIO RODRIGUES. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 1.463/09 – do Poder Executivo – (MSC 
633/2009) – que “submete à apreciação do Congres-

so Nacional o ato constante da Portaria nº 831, de 
17 de dezembro de 2008, que outorga autorização 
a Associação Cultural Comunitária Everest executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo”. 
RELATORA:  Deputada SOLANGE AMARAL. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 1.478/09 – do Poder Executivo – (MSC 634/2009) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 32, de 05 de março de 
2009, que outorga autorização à Associação dos Pais 
de Alunos e Moradores do Bairro Alto da Caixa D’Água 
para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Parnamirim, Estado de Pernambuco”. 
RELATOR:  Deputado DR. ADILSON SOARES. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 1.485/09 – do Poder Executivo – (MSC 
635/2009) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 834, de 
17 de dezembro de 2008, que outorga autorização 
à Associação de Difusão dos Amigos de Vila Alpina 
para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo”. 
RELATOR:  Deputado DR. ADILSON SOARES. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 1.523/09 – do Poder Executivo – (MSC 
636/2009) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 1169, de 
30 de dezembro de 2008, que outorga autorização a 
Associação Comunitária A Voz de Penedo executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Pe-
nedo, Estado da Alagoas”. 
RELATOR:  Deputado DR. ADILSON SOARES. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 1.551/09 – do Poder Executivo – (MSC 
733/2009) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 1.106, de 
23 de dezembro de 2008, que autoriza a Associação 
“Josefa de Medeiros Lira” executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no município de Cruzeta, Estado 
do Rio Grande do Norte”. 
RELATOR:  Deputado EDIGAR MÃO BRANCA. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 1.552/09 – do Poder Executivo – (MSC 
733/2009) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 1.107, de 
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23 de dezembro de 2008, que autoriza a Associação 
Comunitária de Boa Vista do Incra – ICBVI executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Boa Vista do Incra, Estado do Rio Grande do Sul”. 
RELATOR:  Deputado ELEUSES PAIVA. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 1.553/09 – do Poder Executivo – (MSC 
733/2009) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 1.108, de 
23 de dezembro de 2008, que autoriza a Associação 
Comunitária Rádio Momento FM executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no município de Osório, Es-
tado do Rio Grande do Sul”. 
RELATOR:  Deputado EMANUEL FERNANDES. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 1.554/09 – do Poder Executivo – (MSC 
733/2009) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 1.109, de 
23 de dezembro de 2008, que autoriza a Associação 
de Radiodifusão Comunitária Ferraria executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, servi-
ço de radiodifusão comunitária no município de Campo 
Largo, Estado do Paraná”. 
RELATOR:  Deputado GILMAR MACHADO. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 1.555/09 – do Poder Executivo – (MSC 
733/2009) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 1.114, de 
23 de dezembro de 2008, que autoriza a Associação 
Rádio Comunitária deTaquari executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão comunitária no município de Taquari, Estado 
do Rio Grande do Sul”. 
RELATOR:  Deputado JOSÉ ROCHA. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 1.578/09 – do Poder Executivo – (MSC 
733/2009) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 1.159, de 
23 de dezembro de 2008, que autoriza a Associação 
Comunitária Gregório de Souza Mororó – Bairro Acam-
pamento executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no município de Varjota, Estado do Ceará”. 
RELATOR:  Deputado GUSTAVO FRUET. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 1.597/09 – do Poder Executivo – (MSC 
722/2009) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional, acompanhado de Exposição de Motivos 
do Senhor Ministro das Comunicações, o ato constante 

do Decreto de 10 de junho de 2009, publicado no Di-
ário Oficial da União do dia 12 do mesmo mês e ano, 
que declara perempta a concessão outorgada à Socie-
dade Rádio Dourados Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em ondas tropicais no município 
de Dourados, Estado do Mato Grosso do Sul”. 
RELATOR:  Deputado NELSON PROENÇA. 
PARECER: pela aprovação. 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 1.288/95 – do Poder Executivo 
– (MSC 1336/1995) – que “dá nova redação ao pará-
grafo único do art. 3º do Decreto-lei nº 509, de 20 de 
março de 1969, que dispõe sobre a transformação do 
Departamento dos Correios e Telégrafos em empre-
sa pública”. 
RELATOR:  Deputado ANTONIO CARLOS CHAMA-
RIZ. 
PARECER: pela rejeição deste e da emenda nº1/99-
CCTCI 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 1.821/03 – do Sr. Vicentinho – 
que “dispõe sobre a veiculação obrigatória, nas emis-
soras de televisão, de desenhos animados produzidos 
nacionalmente e dá outras providências”. 
RELATOR:  Deputado SANDES JÚNIOR. 
PARECER: pela aprovação deste, com substitutivo. 

Vista à  Deputada Luiza Erundina, em 30/09/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 1.556/07 – do Sr. Beto Mansur – 
que “dispõe sobre a criação do sistema de emergência 
na telefonia fixa e móvel”. 
RELATOR:  Deputado JOSÉ ROCHA. 
PARECER: pela rejeição. 

Vista à  Deputada Luiza Erundina, em 30/09/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 3.396/08 – do Sr. Eduardo Cunha 
– que “dispõe sobre a comercialização de equipamen-
tos de radiação”. 
RELATORA:  Deputada SOLANGE AMARAL. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 3.558/08 – da Sra. Maria do Ro-
sário – que “altera o art. 19-A da Lei n° 11.196, de 21 
de novembro de 2005, na redação que lhe deu o art. 
2° da Lei n° 11.487, de 15 de junho de 2007, incluindo 
as instituições privadas sem fins lucrativos nos casos 
de exclusão dos dispêndios efetivados em projeto de 
pesquisa científica e tecnológica e de inovação tecno-
lógica do cálculo do lucro líquido”. 
RELATORA:  Deputada PROFESSORA RAQUEL TEI-
XEIRA. 
PARECER: pela aprovação. 
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PROJETO DE LEI Nº 5.516/09 – do Sr. Dr. Talmir – 
que “obriga a prestadora do serviço de banda larga 
a justificar por escrito ao solicitante o motivo da im-
possibilidade de instalação do serviço no endereço 
solicitado”. 
RELATOR:  Deputado RÔMULO GOUVEIA. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 5.555/09 – do Sr. Capitão As-
sumção – que “dispõe sobre normas de cobrança do 
serviço de “secretária eletrônica” oferecido pelas ope-
radoras de celular”. 
RELATOR:  Deputado GLAUBER BRAGA. 
PARECER: pela aprovação. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 15-10-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 6.059/09 – da Sra. Maria do 
Rosário – que “dispõe sobre a destinação às mí-
dias regionais de parcela dos recursos aplicados na 
contratação de publicidade institucional ou comer-
cial pelos Órgãos, Entidades, Empresas Públicas e 
Sociedades de Economia Mista das três esferas de 
governo”. 
RELATORA:  Deputada LUIZA ERUNDINA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.087/09 – do Sr. Edson Duarte 
– que “cria a Contribuição para o Desenvolvimento da 
Radiodifusão Comunitária – CONDETVC”. 
RELATOR:  Deputado EDIGAR MÃO BRANCA. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 14-10-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 5.983/09 – do Sr. Marcelo Sera-
fim – que “altera o inciso “c” do art. 2º da Lei nº 2.784, 
de 18 de junho de 1913, visando a alterar o fuso ho-
rário do estado do Acre e parte do estado do Amazo-
nas do fuso Greenwich “menos quatro” para o fuso 
“menos cinco””. 
RELATOR:  Deputado AROLDE DE OLIVEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.060/09 – do Sr. Vicentinho – 
que “estabelece mecanismos de incentivo para a pro-
dução, publicação e distribuição de revista em quadri-
nhos nacionais”. 
RELATORA:  Deputada CIDA DIOGO. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 3.646/08 – do Sr. Vanderlei Ma-
cris – que “modifica a Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 
1962, que institui o Código Brasileiro de Telecomunica-
ções, para definir regras para a publicidade comercial 
nas emissoras de televisão”. 
RELATOR:  Deputado RATINHO JUNIOR. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA  
E DE CIDADANIA 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
LOCAL: Anexo II, Plenário 01 
HORÁRIO: 10h 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 123/09 Do Sr. Antonio Carlos 
Biscaia – (PL 6745/2006) – que “requer criação de 
Subcomissão Especial para analisar e discutir o Pro-
jeto de Lei nº 6745/2006”. 

REQUERIMENTO Nº 126/09 Do Sr. Regis de Oliveira 
– (PL 5938/2009) – que “requer a realização de reu-
nião de Audiência Pública para debater os Projetos de 
Lei nºs 5.938/09, 5.939/09, 5.940/09 e 5.941/09, que 
compõem o marco legal da exploração de petróleo na 
região do pré-sal”. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

ESPECIAL 

PROJETO DE LEI Nº 679/07 – do Sr. Bonifácio de 
Andrada – que “consolida a legislação ambiental bra-
sileira”. 
RELATOR:  Deputado SARNEY FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste e do Substitutivo do Grupo de 
Trabalho de Consolidação das Leis, com subemenda 
substitutiva. 
Vista conjunta aos  Deputados Bernardo Ariston, Efraim 
Filho, Marcelo Ortiz, Regis de Oliveira e Roberto Ma-
galhães, em 7-10-08. 
Os  Deputados Regis de Oliveira e Moreira Mendes 
apresentaram votos em separado. 

URGENTE 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 413/07 – da 
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacio-
nal – (MSC 741/2007) – que “aprova o texto do Acordo 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo dos Estados Unidos da América para o Inter-
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câmbio de Informações Relativas a Tributos, celebrado 
em Brasília, em 20 de março de 2007”. 
RELATOR:  Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 
PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade e 
má técnica legislativa. 
Os  Deputados José Genoíno e Flávio Dino apresen-
taram votos em separado em 13-10-09. 

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO DE LEI 
Nº 4.208/01 – que “altera dispositivos do Decreto-Lei 
nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de Pro-
cesso Penal, relativos à prisão, medidas cautelares e 
liberdade, e dá outras providências”. 
RELATOR:  Deputado JOSÉ EDUARDO CARDOZO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação dos se-
guintes dispositivos constantes: a) do art. 1º do Subs-
titutivo do Senado Federal: §§ 2º e 7º do art. 282; dos 
§§ 1º e 2º do art. 283, em substituição aos §§ 1º a 3º 
do texto da Câmara dos  Deputados; dos §§ 1º e 3º do 
art. 289; caput do art. 295; art. 299; parágrafo único 
do art. 300; caput do art. 306; incisos III e IV do art. 
313; caput e os incisos I a III do art. 318; incisos I, IV, 
V e IX do art. 319; incisos I e II do art. 325 do Senado, 
em substituição aos incisos I, II e II da Câmara dos 
 Deputados; inciso III do § 1º do art. 325; inciso V do 
art. 341; art. 343; caput do art. 350; art. 439, b) dos §§ 
2º a 6º do art. 289-A, constante do art. 2º do Substitu-
tivo do Senado Federal, em substituição aos §§ 2º a 
4º do texto da Câmara dos  Deputados e c) do art. 4º 
do Substitutivo do Senado Federal; pela rejeição: a) 
do art. 315-A, constante do art. 2º do Substitutivo do 
Senado Federal, e b) dos seguintes dispositivos cons-
tantes do art. 1º do Substitutivo do Senado Federal, 
para manutenção do respectivo dispositivo do texto da 
Câmara dos  Deputados: §§ 4º e 6º do art. 282; incisos 
II e III do art. 310; art. 311; art. 321; caput do § 1º do 
art. 325; e pela manutenção dos demais dispositivos 
do texto da Câmara dos  Deputados, que não foram 
alterados pelo Senado Federal. 

EMENDAS DO SENADO AO PROJETO DE LEI Nº 
370/07 – que “dispõe sobre o crime de extermínio de 
seres humanos, e dá outras providências”. 
RELATOR:  Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técni-
ca legislativa e, no mérito, pela aprovação das Emendas 
do Senado de nºs 1 e 3 e rejeição das de nºs 2 e 4. 

Encerrada a discussão. Suspensa a votação em virtude 
do início da Ordem do Dia do Plenário, em 13-10-09. 

ROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 200/89 – do 
Senado Federal – Itamar Franco – (PLS 198/1989) – 
que “dispõe sobre os requisitos para o exercício dos 
cargos de diretoria e presidência do Banco Central do 

Brasil” (Apensados: PLP 3/1991, PLP 7/1995 (Apensa-
dos: PLP 12/1995, PLP 16/1995 e PLP 33/1995), PLP 
40/1995, PLP 108/1996, PLP 109/1996, PLP 188/2001, 
PLP 32/2003, PLP 38/1991, PLP 67/1995 (Apensado: 
PLP 348/2006), PLP 106/1996, PLP 142/2004, PLP 
261/2007, PLP 262/2007 e PLP 281/2008) 
RELATOR:  Deputado EDUARDO CUNHA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, com emenda, do PLP 12/1995, 
do PLP 16/1995, do PLP 33/1995, do PLP 348/2006, 
do PLP 3/1991, do PLP 38/1991, do PLP 7/1995, do 
PLP 40/1995, do PLP 67/1995, do PLP 106/1996, do 
PLP 108/1996, do PLP 109/1996, do PLP 188/2001, 
do PLP 32/2003, do PLP 261/2007, do PLP 262/2007, 
do PLP 281/2008 e do PLP 142/2004, apensados. 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 5.892/09 – do Poder Executivo – 
que “altera os limites originais da Reserva Extrativista 
Marinha da Baía do Iguape, situada nos Municípios 
de Maragogipe e Cachoeira, Estado da Bahia, e dá 
outras providências”. 
RELATOR:  Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 864/01 – 
do Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização – que “dispõe sobre a validação dos atos 
praticados com base na Medida Provisória nº 2.079-
77, de 25 de janeiro de 2001, que “Dispõe sobre o 
pagamento dos militares e dos servidores públicos do 
Poder Executivo Federal, inclusive suas autarquias e 
fundações, bem como dos empregados das empresas 
públicas e das sociedades de economia mista e de 
suas subsidiárias, e dá outras providências””. 
RELATOR:  Deputado MAURÍCIO RANDS. 
PARECER: pela inconstitucionalidade. 
Vista conjunta aos  Deputados Colbert Martins e Regis 
de Oliveira, em 15-7-09. 
O  Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 5-8-09. 

PROJETO DE LEI Nº 1.844/99 – do Senado Federal – 
Freitas Neto – (PLS 411/1999) – que “altera dispositivo 
da Lei nº 9.536, de 11 de dezembro de 1997, que regu-
lamenta o parágrafo único do art. 49 da Lei nº 9.394, de 
20 de dezembro de 1996”. (Apensados: PL 190/1999 
(Apensados: PL 1296/1999 e EMR 1/0), PL 2655/2000, 
PL 2680/2000, PL 6353/2002 e PL 1263/2007) 
RELATOR:  Deputado RICARDO TRIPOLI. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, do PL 1296/1999 e da Emenda da 
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacio-
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nal, do PL 190/1999, do PL 2655/2000, com emenda, 
do PL 2680/2000, do PL 6353/2002, com emenda, e 
do PL 1263/2007, com substitutivo, apensados. 

PROJETO DE LEI Nº 2.295/00 – do Senado Fede-
ral – Lúcio Alcântara – (PLS 161/1999) – que “dispõe 
sobre a jornada de trabalho dos Enfermeiros, Técni-
cos e Auxiliares de Enfermagem”. (Apensados: PL 
969/1999 (Apensado: PL 2169/1999), PL 794/2007 e 
PL 1891/2007 (Apensado: PL 2392/2007)) 
RELATOR:  Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, do PL 2169/1999, do PL 
969/1999, do PL 794/2007, do PL 1891/2007 e do PL 
2392/2007, apensados. 

PROJETO DE LEI Nº 3.667/08 – da Comissão de Le-
gislação Participativa – (SUG 86/2007) – que “acres-
centa o art. 310-A ao Código Penal com vistas a punir 
a conduta dos chamados “testas-de-ferro””. 
RELATOR:  Deputado MARCELO ITAGIBA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 3.770/08 – da Comissão de Le-
gislação Participativa – (SUG 87/2007) – que “altera 
o art. 328 do Decreto-Lei nº 3.689, de 1941 – Código 
de Processo Penal”. 
RELATOR:  Deputado MARCELO ITAGIBA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técni-
ca legislativa e, no mérito, pela aprovação, com emen-
das. 
Vista conjunta aos  Deputados João Campos, Luiz Cou-
to e Regis de Oliveira, em 24/06/2009. 
O  Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 01/07/2009. 

Discutiram a matéria os  Deputados Antonio Carlos 
Biscaia, José Eduardo Cardozo e Eliseu Padilha. Sus-
pensa a discussão por acordo, em 26/08/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 5.356/09 – do Sr. Dr. Ubiali – que 
“acrescenta o art. 363-A à Lei nº 4.737, de 15 de julho 
de 1965, que “institui o Código Eleitoral””. 
RELATOR:  Deputado GERSON PERES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 47/91 – do 
Sr. Francisco Dornelles – que “dispõe sobre o Sistema 
Financeiro Nacional” (Apensados: PLP 117/1992, PLP 
61/2003, PLP 37/1999, PLP 129/2004 (Apensado: PLP 
161/2004), PLP 138/2004 e PLP 143/2004) 
RELATOR:  Deputado EDUARDO CUNHA. 
PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade, 
má técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição deste, 

do PLP 117/1992, do PLP 37/1999, do PLP 61/2003, 
do PLP 129/2004, do PLP 138/2004, do PLP 143/2004 
e do PLP 161/2004, apensados. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 246/05 – do 
Sr. Celso Russomanno – que “estabelece requisitos 
para a concessão, por instituições públicas, de finan-
ciamento, crédito e benefícios similares”. 
RELATOR:  Deputado GERALDO PUDIM. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Público. 
Vista ao  Deputado José Genoíno, em 25/08/2009. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 361/06 – do 
Sr. Arnaldo Madeira – que “altera o art. 3º da Lei Com-
plementar nº 62, de 1989”. 
RELATOR:  Deputado FELIPE MAIA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, com substitutivo, e da Emenda 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática, com subemenda substitutiva. 
Vista conjunta aos  Deputados Regis de Oliveira e Vi-
cente Arruda, em 15/09/2009. 

Discutiram a matéria os  Deputados Gerson Peres, José 
Genoíno, Arnaldo Madeira, Flávio Dino, Vicente Arruda 
e Felipe Maia. Suspensa a discussão por acordo, por 
duas sessões, em 22/09/2009. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 39/03 – do Sr. Inaldo 
Leitão – que “altera dispositivos da Resolução nº 17, 
de 22 de setembro de 1989 – Regimento Interno da 
Câmara dos  Deputados”. (Apensados: PRC 90/2007 
e PRC 119/2008 (Apensado: PRC 191/2009)) 
RELATOR:  Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, do 
PRC 90/2007, do PRC 119/2008 e do PRC 191/2009, 
apensados, com substitutivo. 
Vista conjunta aos  Deputados Antonio Carlos Biscaia, 
Arnaldo Faria de Sá, Maurício Quintella Lessa, Regis 
de Oliveira, Roberto Magalhães, Vicente Arruda e Wil-
son Santiago, em 06/10/2009. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 174/09 – da Mesa 
Diretora da Câmara dos  Deputados – que “altera os 
arts. 66, 82 e 87 do Regimento Interno da Câmara dos 
 Deputados, modificando o horário de funcionamento 
das sessões ordinárias do Plenário”. 
RELATOR:  Deputado ELISEU PADILHA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito pela aprovação. 
Vista conjunta aos  Deputados Antonio Carlos Pan-
nunzio, Colbert Martins, Efraim Filho, José Eduardo 
Cardozo e José Genoíno, em 11/08/2009. 
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DISPOSIÇÕES ESPECIAIS 

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 18-3-08. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 317/04 
– do Sr. Sandro Mabel e outros – que “acrescenta arti-
go ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 
para instituir a Carreira de Administrador Municipal” 
RELATOR:  Deputado LEO ALCÂNTARA. 
PARECER: pela admissibilidade. 
Vista ao  Deputado Vicente Arruda, em 23-6-09. 

Discutiram a matéria os  Deputados Antonio Carlos 
Biscaia, Bonifácio de Andrada e Colbert Martins, em 
23-6-09. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 18/07 
– do Sr. Marcelo Serafim e outros – (PEC 5/2007) – 
que “altera a redação do art. 57, caput, da Constitui-
ção Federal”. 
RELATOR:  Deputado CIRO GOMES. 
PARECER: pela admissibilidade. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 83/07 
– do Sr. José Fernando Aparecido de Oliveira e outros 
– que “acrescenta o § 4º ao art. 25 da Constituição 
Federal e o art. 182-A, instituindo o plano diretor me-
tropolitano e sua obrigatoriedade”. 
RELATOR:  Deputado SARNEY FILHO. 
PARECER: pela admissibilidade. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 122/07 
– do Sr. Alfredo Kaefer – que “dá nova redação aos arts. 
21 e 177 da Constituição Federal, para excluir do mo-
nopólio da União a construção e operação de reatores 
nucleares para fins de geração de energia elétrica”. 
RELATOR:  Deputado BRUNO ARAÚJO. 
PARECER: pela admissibilidade. 
Vista conjunta aos  Deputados Chico Lopes e Regis de 
Oliveira, em 28-10-08. 
O  Deputado Chico Lopes apresentou voto em sepa-
rado em 30-10-08. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 197/07 
– do Sr. Zenaldo Coutinho – que “estabelece a publi-
cação do veto como marco inicial da contagem do 
prazo de trinta dias a que se refere o art. 66, § 6º, da 
Constituição”. 
RELATOR:  Deputado EDUARDO CUNHA. 
PARECER: pela admissibilidade. 

Vista ao  Deputado Luiz Couto, em 15-7-09. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 198/07 
– do Sr. André de Paula – que “acrescenta § 2º ao art. 
161 da Constituição Federal”. 
RELATOR:  Deputado RICARDO TRIPOLI. 
PARECER: pela admissibilidade. 
Vista conjunta aos  Deputados Antonio Carlos Pannun-
zio, Colbert Martins e Silvio Costa, em 4-8-09. 

Discutiram a matéria os  Deputados Antonio Carlos 
Pannunzio, José Genoíno e Geraldo Pudim. Assegu-
radas as inscrições dos  Deputados Colbert Martins, 
Silvio Costa e João Almeida, em 4-8-09. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 201/07 
– do Sr. Valadares Filho – que “altera o art. 6º da Cons-
tituição Federal, para estabelecer o esporte no rol dos 
direitos sociais”. 
RELATOR:  Deputado CHICO LOPES. 
PARECER: pela admissibilidade. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 261/08 
– do Sr. Rodrigo Rollemberg – que “altera o art. 14, § 3º, 
inciso VI, alínea “c”, seus §§ 5º e 6º e o art. 32, dando 
nova redação ao § 2º, acrescentando os §§ 3º, 4º e 5º, 
renumerando-se os demais, para dispor sobre o cargo 
de Administrador Regional do Distrito Federal”. 
RELATOR:  Deputado MÁRCIO FRANÇA. 
PARECER: pela admissibilidade. 
Vista ao  Deputado Mendonça Prado, em 08/07/2009. 
O  Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 14-7-09. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 284/08 
– do Sr. Armando Monteiro – que “altera o § 2º do art. 
62 e o inciso I do art. 150 da Constituição Federal, 
para dispor sobre exigência de lei complementar para 
majoração ou instituição de tributos” 
RELATOR:  Deputado EDUARDO CUNHA. 
PARECER: pela admissibilidade. 
Vista conjunta aos  Deputados Antonio Carlos Biscaia, 
José Eduardo Cardozo e Maurício Quintella Lessa, 
em 5-5-09. 

Encerrada a discussão, em 15-7-09. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 294/08 
– do Sr. Eduardo Valverde – que “modifica o inciso I 
do art. 114 da Constituição da República, para afir-
mar a competência material da Justiça do Trabalho 
nos dissídios decorrentes da contratação irregular na 
administração pública, em inobservância ao dispos-
to no art. 37, incisos II, V e IX da CRFB”. (Apensado: 
PEC 328/2009) 
RELATOR:  Deputado FLÁVIO DINO. 
PARECER: pela admissibilidade desta e da PEC 
328/2009, apensada. 
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Vista ao  Deputado Arnaldo Faria de Sá, em 
04/08/2009. 
Assegurada a inscrição do  Deputado José Genoíno 
para debater a matéria, em 04/08/2009. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 325/09 
– do Sr. Valtenir Pereira – que “acrescenta Seção ao 
Capítulo IV do Título IV da Constituição Federal, dis-
pondo sobre a perícia oficial de natureza criminal”. 
RELATOR:  Deputado VIEIRA DA CUNHA. 
PARECER: pela admissibilidade. 
Vista conjunta aos  Deputados José Maia Filho e Regis 
de Oliveira, em 11/08/2009. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 341/09 
– do Sr. Regis de Oliveira – que “modifica os dispositi-
vos constitucionais retirando do texto matéria que não 
é constitucional”. 
RELATOR:  Deputado SÉRGIO BARRADAS CAR-
NEIRO. 
PARECER: pela admissibilidade, com dois substitu-
tivos. 
Vista conjunta aos  Deputados Antonio Carlos Biscaia, 
Colbert Martins, Gerson Peres, Jorginho Maluly, Luiz 
Couto, Marcelo Itagiba, Mendonça Prado e Roberto 
Magalhães, em 14/07/2009. 
O  Deputado Marcelo Itagiba apresentou voto em se-
parado em 07/08/2009. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 386/09 
– do Sr. Paulo Pimenta – que “altera dispositivos da 
Constituição Federal para estabelecer a necessidade 
de curso superior em jornalismo para o exercício da 
profissão de jornalista”. (Apensados: PEC 388/2009 
e PEC 389/2009) 
RELATOR:  Deputado MAURÍCIO RANDS. 
PARECER: pela admissibilidade desta, da PEC 
388/2009 e da PEC 389/2009, apensadas. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 515/03 – do Sr. Jair Bolsonaro 
– que “acrescenta dispositivo à Lei nº 4.898, de 9 de 
dezembro de 1965, que “regula o Direito de Represen-
tação e o processo de Responsabilidade Administrati-
va Civil e Penal, nos casos de abuso de autoridade””. 
RELATOR:  Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 
O  Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 04/03/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 1.982/03 – do Sr. Eduardo Valver-
de – que “regulamenta a assistência judiciária interna-
cional em matéria penal, a ser prestada ou requerida 
por autoridades brasileiras, nos casos de investigação, 

instrução processual e julgamento de delitos, nas hi-
póteses em que especifica, e estabelece mecanismos 
de prevenção e bloqueio de operações suspeitas de 
lavagem de dinheiro”. 
RELATOR:  Deputado SÉRGIO BARRADAS CARNEI-
RO. 
PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade, 
má técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição des-
te, das Emendas da Comissão de Segurança Pública 
e Combate ao Crime Organizado e das Subemendas 
da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional. 

PROJETO DE LEI Nº 3.169/04 – da Sra. Rose de 
Freitas – que “cria o Monumento Natural da Pedra do 
Penedo, no Município de Vila Velha, Estado do Espí-
rito Santo”. 
RELATOR:  Deputado SARNEY FILHO. 
PARECER: pela injuridicidade. 

PROJETO DE LEI Nº 5.140/05 – do Sr. Marcelo Barbieri 
– que “modifica a Consolidação das Leis do Trabalho 
para dispor sobre a execução trabalhista e a aplicação 
do princípio da desconsideração da personalidade jurí-
dica”. (Apensados: PL 5328/2005 e PL 870/2007) 
RELATOR:  Deputado ZENALDO COUTINHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e do 
PL 5328/2005, apensado, nos termos do Substitutivo 
da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indús-
tria e Comércio; e pela constitucionalidade, juridicida-
de, técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição do PL 
870/2007, apensado. 
Vista ao  Deputado Efraim Filho, em 07/05/2009. 
Os  Deputados Luiz Couto e Regis de Oliveira apre-
sentaram votos em separado. 

PROJETO DE LEI Nº 80/07 – do Sr. Antonio Carlos 
Mendes Thame – que “altera a pena cominada a cri-
mes ambientais, previstos na Lei n° 9.605, de 12 de 
fevereiro de 1998”. (Apensados: PL 1795/2007, PL 
3057/2008, PL 3639/2008 e PL 4757/2009) 
RELATOR:  Deputado SARNEY FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técni-
ca legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, do PL 
1795/2007 e do PL 3639/2008, apensados, com subs-
titutivo, e pela rejeição do PL 3057/2008; e pela consti-
tucionalidade, juridicidade, má técnica legislativa e, no 
mérito, pela rejeição do PL 4757/2009, apensado. 
Vista conjunta aos  Deputados Antonio Carlos Biscaia, 
Bonifácio de Andrada, Moreira Mendes e Regis de Oli-
veira, em 28/10/2008. 
Os  Deputados Regis de Oliveira e Moreira Mendes 
apresentaram votos em separado. 
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PROJETO DE LEI Nº 3.135/08 – da Sra. Manuela 
D’ávila – que “acrescenta a alínea “m” ao inciso II do 
art. 61 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 
1940, Código Penal Brasileiro”. 
RELATOR:  Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 3.649/08 – do Sr. Edson Duarte 
– que “tipifica a conduta do uso excessivo de agrotó-
xicos em produtos agrícolas”. 
RELATOR:  Deputado FELIPE MAIA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, má 
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 3.751/08 – do Sr. Alfredo Kae-
fer – que “inclui o art. 347-A no Decreto-Lei nº 2.848 
– Código Penal e dá outras providências”. 
RELATOR:  Deputado EFRAIM FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, má 
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 4.210/08 – da Comissão Parla-
mentar de Inquérito com a finalidade de investigar a 
realidade do Sistema Carcerário brasileiro, com des-
taque para a superlotação dos presídios, custos so-
ciais e econômicos desses estabelecimentos, a per-
manência de encarcerados que já cumpriram pena, a 
violência dentro das instituições do sistema carcerário, 
a corrupção, o crime organizado e suas ramificações 
nos presídios e buscar soluções para o efetivo cumpri-
mento da Lei de Execuções Penais. – que “acrescenta 
artigo à Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 – Lei de 
Execução Penal”. 
RELATOR:  Deputado VIEIRA DA CUNHA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

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. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, da 
Emenda 2 da Comissão de Desenvolvimento Urbano 
e das Emendas 1 a 5 da Comissão de Finanças e Tri-
butação, com substitutivo; e pela constitucionalidade, 
injuridicidade, má técnica legislativa e, no mérito, pela 
rejeição da Emenda 1 da Comissão de Desenvolvi-
mento Urbano. 

Vista ao  Deputado Sérgio Barradas Carneiro, em 
11/11/2008. 
O  Deputado Sérgio Barradas Carneiro apresentou voto 
em separado em 07/04/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 3.003/04 – do Sr. Tadeu Filippelli 
– que “dispõe sobre a alteração da Lei nº 8.987, de 13 
de fevereiro de 1995 e dá outras providências”. 
RELATOR:  Deputado GERALDO PUDIM. 
PARECER: Parecer com Complementação de Voto, Dep. 
Geraldo Pudim (PMDB-RJ), pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa, com substitutivo. 
Vista conjunta aos  Deputados Bonifácio de Andrada, 
Luiz Couto e Silvinho Peccioli, em 03/06/2008. 
O  Deputado Luiz Couto apresentou voto em separado. 

PROJETO DE LEI Nº 7.100/06 – do Senado Federal-
Sérgio Zambiasi – (PLS 341/2005) – que “altera os 
arts. 48 e 103 da Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 
1991, com a finalidade de instituir, dentre os objetivos 
do crédito rural, o estímulo à substituição da cultura 
do tabaco por atividades alternativas, e de conceder, 
pelo Poder Público, incentivos especiais ao proprietário 
rural que substituir a cultura do tabaco por atividades 
alternativas”. 
RELATOR:  Deputado PASTOR MANOEL FERREIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, com emenda redacional, e 
do Substitutivo da Comissão de Agricultura, Pecuária, 
Abastecimento e Desenvolvimento Rural. 
Vista conjunta aos  Deputados Colbert Martins, José 
Maia Filho, Marcelo Ortiz e Regis de Oliveira, em 
30/06/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 7.337/06 – do Senado Federal 
– José Jorge – (PLS 50/2006) – que “altera a Lei nº 
1.533, de 31 de dezembro de 1951, para dispor sobre 
a concessão de medida liminar em mandados de se-
gurança contra atos do Supremo Tribunal Federal, do 
Presidente da República ou das Mesas ou Comissões 
do Congresso Nacional ou de suas Casas e para es-
tabelecer o cabimento de agravo contra a decisão do 
relator concessiva de liminar”. 
RELATOR:  Deputado SÉRGIO BARRADAS CARNEI-
RO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa e, no mérito, pela aprovação, com emendas. 
Vista ao  Deputado Roberto Magalhães, em 
05/05/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 7.378/06 – do Senado Federal 
– Paulo Paim – (PLS 170/2005) – que “modifica o art. 
193 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, con-
cedendo adicional de periculosidade aos eletricitários”. 
(Apensado: PL 7384/2006) 
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RELATOR:  Deputado PASTOR MANOEL FERREI-
RA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e do PL 7384/2006, apensado. 
Vista ao  Deputado Valtenir Pereira, em 04/03/2008. 
O  Deputado Roberto Magalhães apresentou voto em 
separado em 21/05/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 412/07 – do Senado Federal – 
Paulo Paim – (PLS 286/2006) – que “institui o Dia Na-
cional de reflexão do “Cantando as Diferenças”” 
RELATOR:  Deputado MOREIRA MENDES. 
PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade 
e técnica legislativa. 
Vista ao  Deputado Luiz Couto, em 10/04/2008. 
O  Deputado Luiz Couto apresentou voto em separado 
em 15/04/2008. 

Discutiram a matéria os  Deputados Luiz Couto, Flá-
vio Dino, Antonio Carlos Pannunzio e Magela, em 
30/04/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 3.281/08 – do Senado Federal 
– Eduardo Azeredo – (PLS 543/2007) – que “altera a 
Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980, para instituir a 
reciprocidade na concessão de prazos de permanência 
de estrangeiros no Brasil e dá outras providências”. 
RELATOR:  Deputado PAES LANDIM. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 
Vista conjunta aos  Deputados Antonio Carlos Biscaia 
e Major Fábio, em 22/04/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 3.945/08 – do Poder Executivo 
– que “dispõe sobre a criação, no quadro de pessoal 
do Banco Central do Brasil, de cargos de Procurador 
do Banco Central do Brasil”. 
RELATOR:  Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 
Vista conjunta aos  Deputados Antonio Carlos Pan-
nunzio, Flávio Dino, João Campos e José Maia Filho, 
em 13/10/2009. 

Discutiram a matéria os  Deputados Efraim Filho, João 
Campos, Antonio Carlos Pannunzio e Gerson Peres. 
Mantidas as inscrições dos  Deputados José Geno-
íno, Flávio Dino, Vieira da Cunha e Luiz Couto, em 
13/10/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 3.947/08 – do Poder Executivo 
– que “cria cargos em comissão do Grupo-Direção 
e Assessoramento Superiores – DAS destinados ao 
Gabinete de Segurança Institucional e ao Ministério 
da Justiça”. 
RELATOR:  Deputado JOSÉ GENOÍNO. 

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

Durante a votação de requerimento de retirada de pauta 
apresentado pelo  Deputado Mendonça Prado, a sessão 
foi encerrada por falta de “quorum”, em 29/09/2009.

Aprovado o parecer do relator, ressalvado o destaque 
ao inciso I, do art. 1º do projeto, contra os votos dos 
 Deputados Mendonça Prado, Onyx Lorenzoni, Paulo 
Maluf, Efraim Filho e Antonio Carlos Pannunzio, em 
07/10/2009. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 2.050/96 – do Sr. Ricardo Barros 
– que “altera a Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, 
que “dispõe sobre o regime de concessão e permissão 
da prestação de serviços públicos previsto no artigo 
175 da Constituição Federal, e dá outras providências””. 
(Apensados: PL 2184/1996 e PL 2185/1996) 
RELATOR:  Deputado CARLOS WILLIAN. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, do Substitutivo da Comissão 
de Defesa do Consumidor, do PL 2184/1996 e do PL 
2185/1996, apensados, com emendas. 
Vista conjunta aos  Deputados Paes Landim e Roberto 
Magalhães, em 16/04/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 2.808/97 – do Sr. Jair Bolsonaro 
– que “altera o art. 83 da Lei nº 8.069, de 13 de julho 
de 1990, que “dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, e dá outras providências””. (Apensados: 
PL 1596/2003 e PL 6081/2005) 
RELATORA:  Deputada SANDRA ROSADO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, do Substitutivo da Comissão de 
Seguridade Social e Família, com subemenda, do PL 
1596/2003 e do PL 6081/2005, apensados. 
Vista conjunta aos  Deputados Chico Lopes e Mendon-
ça Prado, em 12/03/2009. 
O  Deputado José Eduardo Cardozo apresentou voto 
em separado em 02/04/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 2.442/00 – dos Srs. Gilmar Ma-
chado e Walter Pinheiro – que “altera os dispositivos 
da Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961 e dá ou-
tras providências”. 
RELATOR:  Deputado CIRO NOGUEIRA. 
PARECER: pela inconstitucionalidade deste e da Emen-
da da Comissão de Educação e Cultura. 

PROJETO DE LEI Nº 3.478/00 – do Sr. Paulo Paim 
– que “altera a redação do inciso II, do artigo 202 da 
Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996”. (Apensados: PL 
3529/2000 e PL 3572/2000) 
RELATOR:  Deputado JOSÉ GENOÍNO. 
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PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, nos termos do Substitutivo 
da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indús-
tria e Comércio; e pela inconstitucionalidade do PL 
3529/2000 e do PL 3572/2000, apensados. 

PROJETO DE LEI Nº 5.696/01 – do Sr. Pedro Fernan-
des – que “altera o § 2º, do art. 3º, da Lei nº 9.099, de 
26 de setembro de 1995, faculta a aplicação do rito 
sumaríssimo da referida Lei às causas que especifica 
e dá outras providências”. (Apensados: PL 599/2003 
e PL 1415/2003 (Apensado: PL 1690/2007)) 
RELATOR:  Deputado VICENTE ARRUDA. 
PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição deste, do 
PL 599/2003, do PL 1415/2003 e do PL 1690/2007, 
apensados. 
Vista ao  Deputado Geraldo Pudim, em 28/10/2008. 
O  Deputado Geraldo Pudim apresentou voto em se-
parado em 11/11/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 6.963/02 – do Sr. Antonio Carlos 
Mendes Thame – que “institui diretriz sobre a obrigato-
riedade de implantação de programas de racionalização 
do uso da água”. (Apensado: PL 7345/2002) 
RELATOR:  Deputado ANTONIO CARLOS PANNUN-
ZIO. 
PARECER: Parecer com Complementação de Voto, Dep. 
Antonio Carlos Pannunzio (PSDB-SP), pela constitucio-
nalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, 
pela aprovação deste, do Substitutivo da Comissão de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e do 
PL 7345/2002, apensado, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 544/03 – do Sr. Nelson Mar-
quezelli – que “dispõe sobre a prática da drenagem 
linfática manual nos hospitais públicos, contratados, 
conveniados e cadastrados do Sistema Único de Saú-
de – SUS “. 
RELATOR:  Deputado NELSON TRAD. 
PARECER: pela inconstitucionalidade. 
Vista ao  Deputado Ricardo Barros, em 16/04/2009. 
O  Deputado Ricardo Barros apresentou voto em se-
parado em 29/04/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 721/03 – do Sr. Tadeu Filippelli 
– que “altera a redação do art. 16 e respectivo § 1º, da 
Lei nº 7. 827, de 27 de setembro de 1989”. 
RELATOR:  Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão 
de Finanças e Tributação. 
Vista conjunta aos  Deputados Luiz Couto e Silvinho 
Peccioli, em 16/12/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 1.408/03 – da Sra. Lúcia Braga – 
que “estabelece para idosos a partir de sessenta e cinco 
anos vantagem na compra de passagem em transpor-
te rodoviário intermunicipal e interestadual”. (Apensa-
dos: PL 1758/2003, PL 2722/2003, PL 2879/2004, PL 
2907/2004, PL 3528/2004 e PL 5132/2005) 
RELATOR:  Deputado RICARDO TRIPOLI. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, do Substitutivo da Comissão de 
Seguridade Social e Família, do PL 1758/2003, do PL 
2722/2003, do PL 2879/2004, do PL 2907/2004, do PL 
3528/2004 e do PL 5132/2005, apensados. 
Vista ao  Deputado Luiz Couto, em 24/06/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 1.767/03 – do Sr. Neucimar Fraga 
– que “fixa prazo para conclusão de ação fiscalizatória 
do Tribunal de Contas da União realizada em obras e 
edificações e dá outras providências”. 
RELATOR:  Deputado PAES LANDIM. 
PARECER: pela injuridicidade deste e do Substitutivo 
da Comissão de Trabalho, de Administração e Servi-
ço Público. 
Vista ao  Deputado Eduardo Cunha, em 28/10/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 1.831/03 – do Sr. Lobbe Neto 
– que “dispõe sobre a universalização das bibliotecas 
nas instituições de ensino do País”. (Apensado: PL 
3230/2004) 
RELATOR:  Deputado MARCELO GUIMARÃES FI-
LHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, do Substitutivo da Comissão 
de Educação e Cultura, com subemendas, e do PL 
3230/2004, apensado, com emendas. 
O  Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 04/03/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 2.084/03 – do Sr. Paes Landim 
– que “institui política para aproveitamento de jovens 
dispensados do serviço militar obrigatório e de treina-
mento em trabalho para primeiro emprego”. 
RELATOR:  Deputado PASTOR MANOEL FERREI-
RA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa, nos termos das Emendas da Comissão 
de Trabalho, de Administração e Serviço Público. 

PROJETO DE LEI Nº 2.192/03 – 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, apensado, com subs-
titutivo. 
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Vista ao  Deputado Luiz Couto, em 28/10/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 2.330/03 – do Sr. Lincoln Por-
tela – que “altera o art. 206 da Lei nº 10.406, de 10 
de janeiro de 2002 – Código Civil, para estabelecer o 
prazo prescricional de vinte anos para ação de respon-
sabilidade civil decorrente de moléstias profissionais 
contraídas por trabalhadores em decorrência de ativi-
dades insalubres, e dá outras providências”. 
RELATOR:  Deputado MAURÍCIO QUINTELLA LES-
SA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 
Vista conjunta aos  Deputados Antonio Carlos Biscaia 
e Gerson Peres, em 10/03/2009. 
Os  Deputados Gerson Peres e Hugo Leal apresenta-
ram votos em separado. 

PROJETO DE LEI Nº 2.511/03 – do Sr. Neucimar Fra-
ga – que “altera o inciso I do art. 23 da Lei nº 8.429, 
de 02 de junho de 1992, que dispõe sobre as sanções 
aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enrique-
cimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego 
ou função na Administração Pública Direta, Indireta ou 
Fundacional, e dá outras providências”. 
RELATOR:  Deputado CARLOS WILLIAN. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela rejeição. 
O  Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 07/07/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 4.875/05 – do Sr. Wladimir Cos-
ta – que “acrescenta a alínea “j”, ao art. 4º, da Lei nº 
4.898, de 9 de dezembro de 1965, que regula o direito 
de representação e o processo de responsabilidade 
administrativa civil e penal, nos casos de abuso de 
autoridade”. 
RELATOR:  Deputado WILSON SANTIAGO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 
Vista conjunta aos  Deputados Antonio Carlos Biscaia, 
João Campos, Mendonça Prado e Sérgio Barradas 
Carneiro, em 02/04/2009. 
Os  Deputados Antonio Carlos Biscaia, Celso Rus-
somanno e Sandra Rosado apresentaram votos em 
separado. 

PROJETO DE LEI Nº 5.062/05 – do Sr. Wladimir Cos-
ta – que “dispõe sobre a sujeição da OAB ao controle 
externo”. 
RELATOR:  Deputado MARCELO ORTIZ. 
PARECER: pela inconstitucionalidade. 

PROJETO DE LEI Nº 5.605/05 – da Sra. Gorete Perei-
ra – que “acrescenta artigo à Consolidação das Leis 

do Trabalho, para dispor sobre a aplicação de multas 
trabalhistas a entidades filantrópicas que dependem 
da transferência de recursos públicos”. 
RELATOR:  Deputado ARACELY DE PAULA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e da Emenda da Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Público. 
Vista conjunta aos  Deputados Colbert Martins e Luiz 
Couto, em 05/08/2009. 
O  Deputado Luiz Couto apresentou voto em separado 
em 24/09/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 6.246/05 – da Sra. Sandra Rosa-
do – que “proíbe a cobrança de taxas, pelas empresas 
privadas, para fins de preenchimento de vagas em seu 
quadro de pessoal”. 
RELATOR:  Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Público. 
Vista ao  Deputado Regis de Oliveira, em 18/12/2007. 
O  Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 07/02/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 6.303/05 – do Sr. Celso Russo-
manno – que “altera a ementa do Decreto-Lei nº 4.657, 
de 4 de setembro de 1942”. 
RELATOR:  Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técni-
ca legislativa e, no mérito, pela aprovação, com emen-
da. 
Vista ao  Deputado José Eduardo Cardozo, em 
11/08/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 6.898/06 – do Sr. Sandes Júnior 
– que “altera o art. 236 da Lei nº 5.869, de 11 de janei-
ro de 1973 – Código de Processo Civil”. 
RELATOR:  Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 
Vista ao  Deputado Geraldo Pudim, em 23/10/2007. 

PROJETO DE LEI Nº 7.233/06 – da Sra. Perpétua 
Almeida – que “altera o art. 69 e o item 6 do Anexo II 
– Sinalização, da Lei nº 9.503, de 1997, que institui o 
Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre a tra-
vessia de pedestres em passagem sinalizada”. 
RELATOR:  Deputado PASTOR MANOEL FERREI-
RA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emendas. 
Vista ao  Deputado Luiz Couto, em 17/06/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 28/07 – do Sr. Edinho Bez – que 
“altera a Lei nº 10.028, de 19 de outubro de 2000, para 
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prorrogar a vigência das sanções relativas ao descum-
primento da Lei de Responsabilidade Fiscal”. 
RELATOR:  Deputado MARCELO ORTIZ. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técni-
ca legislativa e, no mérito, pela aprovação, com emen-
da. 
Vista conjunta aos  Deputados José Maia Filho, Pastor 
Manoel Ferreira e Regis de Oliveira, em 30/06/2009. 
Os  Deputados Regis de Oliveira e Pastor Manoel Fer-
reira apresentaram votos em separado. 

PROJETO DE LEI Nº 48/07 – do Sr. Neilton Mulim – 
que “dá nova redação ao inciso V do art. 53, da Lei nº 
8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e 
do Adolescente”. 
RELATORA:  Deputada SANDRA ROSADO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, com emenda, e da Emenda 
da Comissão de Seguridade Social e Família, com 
subemenda. 

PROJETO DE LEI Nº 361/07 – do Sr. João Campos – 
que “dispõe sobre suspensão de prazos processuais 
em caso de advogada que deu á luz”. 
RELATORA:  Deputada SOLANGE AMARAL. 
PARECER: Parecer com Complementação de Voto, 
Dep. Solange Amaral (DEM-RJ), pela constituciona-
lidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, 
pela aprovação. 
Vista ao  Deputado Antonio Carlos Biscaia, em 
26/03/2008. 
Os  Deputados Antonio Carlos Biscaia e Regis de Oli-
veira apresentaram votos em separado. 

PROJETO DE LEI Nº 443/07 – da Sra. Sandra Rosa-
do – que “cria o programa Nacional de Fortalecimento 
da Agricultura Familiar (PRONAF), e dá outras provi-
dências”. 
RELATOR:  Deputado MÁRCIO FRANÇA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão 
de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvol-
vimento Rural. 
Vista ao  Deputado Luiz Couto, em 25/08/2009. 
O  Deputado Luiz Couto apresentou voto em separado 
em 17/09/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 774/07 – do Sr. Arnaldo Faria de 
Sá – que “altera a Lei nº 10.602, de 12 de dezembro 
de 2002, que “dispõe sobre o Conselho Federal e os 
Conselhos Regionais dos Despachantes Documenta-
listas e dá outras providências”” 
RELATOR:  Deputado SANDRO MABEL. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emenda. 
Vista ao  Deputado Regis de Oliveira, em 05/08/2009. 

O  Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 05/08/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 804/07 – do Sr. Lincoln Portela 
– que “altera o art. 1° da Lei n° 11.179 de 22 de se-
tembro de 2005, que “altera os arts. 53 e 67 da Lei nº 
8.906, de 4 de julho de 1994, que dispõe sobre o Es-
tatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do 
Brasil – OAB.”” 
RELATOR:  Deputado VALTENIR PEREIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 
Vista conjunta aos  Deputados Antonio Carlos Biscaia, 
Flávio Dino, Gerson Peres, Marcelo Itagiba e Vicente 
Arruda, em 19/08/2009. 
Os  Deputados Marcelo Itagiba, Antonio Carlos Biscaia 
e José Maia Filho apresentaram votos em separado. 

PROJETO DE LEI Nº 805/07 – do Sr. Lincoln Portela 
– que “altera a Lei n° 8.906, de 04 de julho de 2004, 
que “Dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem 
dos Advogados do Brasil – OAB””. 
RELATOR:  Deputado VALTENIR PEREIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emendas, e, no mérito, pela 
aprovação. 
Vista conjunta aos  Deputados Maurício Quintella Lessa 
e Sérgio Barradas Carneiro, em 05/05/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 1.208/07 – do Sr. Celso Russo-
manno – que “acrescenta parágrafo ao art. 133 da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o 
Código de Trânsito Brasileiro”. 
RELATOR:  Deputado HUGO LEAL. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e das Emendas da Comissão de 
Viação e Transportes. 
Vista ao  Deputado Mendes Ribeiro Filho, em 
28/04/2009. 

Discutiu a matéria o  Deputado José Genoíno, em 
28/04/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 1.535/07 – do Sr. Flávio Dino – 
que “acrescenta o § 8º ao art. 543-A da Lei nº 5.869, de 
11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil”. 
RELATOR:  Deputado JOSÉ GENOÍNO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 2.466/07 – do Sr. Ilderlei Cordei-
ro – que “dispõe sobre o valor das multas aplicáveis a 
infrações ambientais em propriedades rurais”. 
RELATOR:  Deputado CARLOS WILLIAN. 
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PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, 
com subemenda. 

PROJETO DE LEI Nº 2.685/07 – do Sr. Fernando Co-
ruja – que “altera a redação do inciso II do art. 4º da 
Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 que instituiu 
o Código Civil”. 
RELATOR:  Deputado BENEDITO DE LIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 3.377/08 – do Sr. Carlos Souza 
– que “acrescenta artigo à Lei nº 7.347, de 24 de julho 
de 1985 – Lei da Ação Civil Pública, para estabelecer 
prazo prescricional”. 
RELATOR:  Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 
Vista ao  Deputado Luiz Couto, em 07/05/2009. 
O  Deputado Luiz Couto apresentou voto em separado 
em 04/06/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 3.378/08 – do Sr. Antonio Paloc-
ci – que “dispõe sobre a alteração do artigo 20 da Lei 
Federal n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002, visando 
garantir a liberdade de expressão e informação”. 
RELATOR:  Deputado JOSÉ EDUARDO CARDOZO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 
Vista ao  Deputado Regis de Oliveira, em 28/04/2009. 

Encerrada a discussão. Aprovado por unanimidade re-
querimento de adiamento da votação, por 5 sessões, 
apresentado pelo  Deputado Antonio Carlos Biscaia, 
em 05/05/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 3.379/08 – do Sr. Edinho 
Bez – que “inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de 10 
de setembro de 1973, que dispõe sobre o Plano 
Nacional de Viação, o trecho rodoviário que es-
pecifica”. 
RELATOR:  Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 
Vista ao  Deputado Luiz Couto, em 12/08/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 3.545/08 – do Sr. Eduardo Cunha 
– que “cria o programa de incentivo ao atendimento 
voluntário para alunos com deficiência no aprendiza-
do escolar”. 
RELATOR:  Deputado GERALDO PUDIM. 

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, nos termos das emendas da 
Comissão de Educação e Cultura. 

PROJETO DE LEI Nº 3.619/08 – do Sr. Carlos Bezerra 
– que “modifica a redação do art. 478 do Código Civil 
Brasileiro (Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002)”. 
RELATOR:  Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 
Vista ao  Deputado José Genoíno, em 15/07/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 3.881/08 – do Sr. Celso Russo-
manno – que “altera o § 3º 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””. 
RELATOR:  Deputado FELIPE MAIA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 3.912/08 – do Sr. Bernardo Aris-
ton – que “acrescenta dispositivo ao artigo 312 do De-
creto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código 
de Processo Penal”. 
RELATOR:  Deputado GERALDO PUDIM. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 
Vista conjunta aos  Deputados José Genoíno e Luiz 
Couto, em 28/05/2009. 
O  Deputado Antonio Carlos Biscaia apresentou voto 
em separado em 30/06/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 4.076/08 – do Sr. Juvenil – que 
“acrescenta o art. 512-A à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro 
de 1973, que institui o Código de Processo Civil”. 
RELATOR:  Deputado GERSON PERES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 
Vista ao  Deputado Luiz Couto, em 15/07/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 4.082/08 – do Sr. Walter Brito Neto 
– que “dá nova redação ao art. 5º da Lei nº 10.406, de 
10 de janeiro de 2002, que “Institui o Código Civil””. 
RELATOR:  Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 5.201/09 – do Sr. Sérgio Barra-
das Carneiro – que “acrescenta o inciso “X” ao art. 12 
da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de 
Processo Civil”. 
RELATOR:  Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 
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PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 19-10-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 4.173/08 – do Sr. Juvenil – que 
“revoga o art. 1.291 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro 
de 2002, que institui o Código Civil”. 
RELATOR:  Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.574/09 – do Poder Executivo 
– que “dá nova redação ao art. 2º da Lei nº 4.319, de 
16 de março de 1964, que cria o Conselho de Defesa 
dos Direitos da Pessoa Humana – CDDPH”. 
RELATOR:  Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.110/09 – do Sr. Antonio Car-
los Pannunzio – que “acrescenta parágrafo ao art. 
77 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 
1940 (Código Penal)”. (Apensados: PL 5111/2009 e 
PL 5112/2009) 
RELATOR:  Deputado JOÃO CAMPOS. 

PROJETO DE LEI Nº 6.081/09 – do Sr. Carlos Bezerra 
– que “dispõe sobre a prioridade de tramitação, entre 
as ações penais relativas a crimes contra a ordem tri-
butária ou contra a previdência social, dos processos 
com valores vultosos”. 
RELATOR:  Deputado JOSÉ EDUARDO CARDOZO. 

B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 3.044/08 – do Sr. Sandes Júnior 
– que “dispõe sobre a universalização das bibliotecas 
escolares e determina outras providências”. (Apensa-
do: PL 4536/2008) 
RELATOR:  Deputado SANDRO MABEL. 

PROJETO DE LEI Nº 3.797/08 – do Sr. Valdir Colatto 
– que “altera a Lei Geral de Telecomunicações, para 
estabelecer a possibilidade de utilização das redes 
de telefonia móvel para localização de pessoas de-
saparecidas”. 
RELATOR:  Deputado VIEIRA DA CUNHA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.946/08 – do Poder Executivo – 
que “cria cargos no Quadro de Pessoal Permanente da 

Agência Nacional de Cinema – ANCINE, de que trata 
a Lei nº 10.871, de 20 de maio de 2004”. 
RELATOR:  Deputado EMILIANO JOSÉ. 

PROJETO DE LEI Nº 3.949/08 – do Poder Executivo 
– que “dispõe sobre a criação de cargos em comis-
são do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores 
– DAS destinados à Advocacia-Geral da União e à 
Procuradoria-Geral Federal”. 
RELATOR:  Deputado MARÇAL FILHO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.950/08 – do Poder Executivo – 
que “dispõe sobre a criação de cargos em comissão do 
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS, 
destinados ao Ministério do Esporte”. 
RELATOR:  Deputado TADEU FILIPPELLI. 

PROJETO DE LEI Nº 3.959/08 – do Poder Executivo 
– que “dispõe sobre a criação de cargos em comis-
são do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores 
– DAS, destinados à Secretaria Especial de Políticas 
para as Mulheres”. 
RELATOR:  Deputado MARÇAL FILHO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.223/08 – do Sr. Paulo Rubem 
Santiago – que “altera a Lei nº 9.615, de 24 de março 
de 1998, para impor limite no mandato dos dirigentes 
das entidades desportivas beneficiárias de recursos 
públicos”. (Apensado: PL 4862/2009) 
RELATOR:  Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.260/08 – do Sr. Hugo Leal – que 
“institui o Dia Nacional de Mobilização em Memória das 
Vítimas de Trânsito e dá outras providências”. 
RELATOR:  Deputado EDUARDO AMORIM. 

PROJETO DE LEI Nº 4.272/08 – do Sr. Rodovalho – 
que “dispõe sobre a obrigatoriedade de publicação 
das demonstrações financeiras para as sociedades 
de grande porte”. 
RELATOR:  Deputado JOSÉ MAIA FILHO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.535/08 – do Sr. Walter Ihoshi – 
que “acrescenta o inciso XI ao art. 6º, da Lei nº 10.826, 
de 22 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o regis-
tro, posse e comercialização de armas de fogo e mu-
nição, sobre o Sistema Nacional de Armas – Sinarm, 
define crimes e dá outras providências”. 
RELATOR:  Deputado LUIZ COUTO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.640/09 – do Sr. Arnaldo Faria 
de Sá – que “institui o Dia Nacional do Empresário 
Contábil”. 
RELATOR:  Deputado SANDRO MABEL. 

PROJETO DE LEI Nº 5.005/09 – do Sr. Felipe Maia – 
que “altera a denominação da barragem “Boqueirão 
de Parelhas”, Rio Grande do Norte, para “Dr. Ulisses 
Bezerra””. 
RELATOR:  Deputado AROLDE DE OLIVEIRA. 
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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 6.876/06 – do Sr. Luiz Couto – 
que “altera o texto do art. 38 da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993”. 
RELATOR:  Deputado FERNANDO CORUJA. 

PROJETO DE LEI Nº 937/07 – da Sra. Íris de Araú-
jo – que “dispõe sobre a reserva de habitações para 
idosos de baixa renda, nos programas oficiais de pro-
dução de moradia”. 
RELATOR:  Deputado CHICO LOPES. 

PROJETO DE LEI Nº 2.155/07 – do Sr. Dr. Talmir – que 
“institui o “Dia do Nascituro”, a ser festejado no dia 8 
de outubro de 2007 de cada ano, e prescreve medidas 
a serem adotadas pelos Poderes a que se refere, para 
efeito da respectiva comemoração”. 
RELATOR:  Deputado JOÃO CAMPOS. 

PROJETO DE LEI Nº 3.355/08 – do Sr. Dr. Nechar – que 
“obriga a divulgação do número de telefone de contato 
dos postos da Polícia Rodoviária Federal”. 
RELATOR:  Deputado ELISEU PADILHA. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 14-10-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 5.947/09 – do Sr. Paes Landim – 
que “revoga o art. 23 da Lei nº 12.016, de 07 de agosto 
de 2009, que disciplina o mandado de segurança indi-
vidual e coletivo e dá outras providências”. 
RELATOR:  Deputado FLÁVIO DINO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.951/09 – do Sr. Indio da Cos-
ta – que “dispõe sobre o uso de meio eletrônico nos 
Registros Públicos, adota providências adicionais para 
a segurança jurídica e celeridade das transações imo-
biliárias e altera a Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 
1973 e dá outras providências”. 
RELATOR:  Deputado ZENALDO COUTINHO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.954/09 – do Sr. Júlio Delgado 
– que “dispõe sobre o recurso de protesto no Código 
de Processo Penal – Decreto-lei nº 3.689, de 3 de ou-
tubro de 1941”. 
RELATOR:  Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.075/09 – do Senado Federal – 
Valdir Raupp – (PLS 171/2006) – que “altera o art. 723 
da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 (Código 
Civil), para adequá-lo às exigências da Lei Comple-
mentar nº 95, de 26 de fevereiro de 1.998, que dispõe 
sobre a elaboração, a redação, a alteração e a con-
solidação das leis”. 
RELATOR:  Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 

B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 7.394/06 – do Sr. Ariosto Holanda 
e outros – que “dispõe sobre o fomento à capacitação 
tecnológica da população e seu financiamento”. 
RELATOR:  Deputado MARCELO GUIMARÃES FI-
LHO. 

PROJETO DE LEI Nº 283/07 – do Sr. Rafael Guerra – 
que “dispõe sobre o acesso gratuito dos portadores de 
hiperplasia benigna ou câncer de próstata à medicação 
de prescrição”. (Apensado: PL 1644/2007) 
RELATOR:  Deputado COLBERT MARTINS. 

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 TADEU FILIPPELLI. 

PROJETO DE LEI Nº 3.898/08 – do Sr. Arnaldo Jardim 
– que “altera a redação do art. 12 da Lei nº 605, de 5 de 
janeiro de 1949, que dispõe sobre o repouso semanal 
remunerado e o pagamento de salário nos dias feria-
dos civis e religiosos, para atualizar o valor da multa 
administrativa devida pelas infrações àquela Lei”. 
RELATOR:  Deputado VALTENIR PEREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.952/08 – do Poder Executivo 
– que “cria a Carreira de Analista Executivo no âmbito 
do Poder Executivo e dá outras providências”. 
RELATOR:  Deputado EMILIANO JOSÉ. 

PROJETO DE LEI Nº 4.253/08 – do Senado Federal 
– Serys Slhessarenko – (PLS 237/2007) – que “ins-
creve o nome de Anita Garibaldi – Ana Maria de Jesus 
Ribeiro, no Livro dos Heróis da Pátria”. 
RELATOR:  Deputado FERNANDO CORUJA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.758/09 – do Sr. Dr. Talmir – que 
“inscreve o nome de Heitor Villa Lobos no Livro dos 
Heróis da Pátria”. 
RELATOR:  Deputado HUGO LEAL. 
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PROJETO DE LEI Nº 5.076/09 – do Sr. Eliene Lima – 
que “institui o Dia Nacional do Atleta Paraolímpico e 
dá outras providências”. 
RELATOR:  Deputado EFRAIM FILHO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.115/09 – do Sr. Paes de Lira 
– que “institui o dia 27 de abril como o dia dos traba-
lhadores domésticos”. 
RELATOR:  Deputado CHICO LOPES. 

PROJETO DE LEI Nº 5.141/09 – do Sr. Guilherme Cam-
pos – que “institui o Dia Nacional da Ufologia”. 
RELATOR:  Deputado CHICO ALENCAR. 

PROJETO DE LEI Nº 5.163/09 – do Senado Federal 
– Flávio Arns – (PLS 263/2008) – que “institui o Dia 
Nacional do Sistema Braille”. 
RELATOR:  Deputado GONZAGA PATRIOTA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.165/09 – do Sr. Jefferson Cam-
pos – que “dispõe sobre estágios como componente 
curricular do curso superior de graduação em Psico-
logia”. 
RELATOR:  Deputado INDIO DA COSTA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.257/09 – do Sr. Eliene Lima – 
que “dispõe sobre a informação da data de validade 
dos produtos em promoção em supermercados e es-
tabelecimentos assemelhados”. 
RELATOR:  Deputado ANTONIO CARLOS PANNUN-
ZIO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.360/09 – do Sr. Laerte Bessa 
– que “institui o Dia Nacional da Aviação dos Corpos 
de Bombeiros Militares”. 
RELATOR:  Deputado SILVIO COSTA. 

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
LOCAL: Anexo II, Plenário 08 
HORÁRIO: 10h 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 207/09 Do Sr. Filipe Pereira – que 
“requer audiência pública conjunta com a Comissão de 
Viação e Transportes, com o Diretor do DENATRAN, 
o Diretor do Departamento de Proteção e Defesa do 
Consumidor (DPDC) do Ministério da Justiça, o Diretor 
do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) 
e o Presidente do Instituto Nacional de Metrologia, 
Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro) para 
discutirem os procedimentos adotados para o recall 
de veículos automotores”. 

REQUERIMENTO Nº 209/09 Do Sr. Carlos Sampaio – 
que “requer a criação de Subcomissão Especial para 
fins de acompanhar os atos preparativos para as Olim-

píadas de 2016, objetivando garantir os interesses do 
consumidor”. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 4.076/01 – do Sr. Henrique Fon-
tana – que “altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 
1998, que “dispõe sobre os planos e seguros pri-
vados de assistência à saúde” incluindo os proce-
dimentos preventivos no rol dos serviços a serem 
oferecidos pelas empresas do setor”. (Apensados: 
PL 4078/2001, PL 4367/2001, PL 4469/2001, PL 
4570/2001 (Apensado: PL 4844/2001), PL 7267/2002 
(Apensado: PL 7389/2002), PL 71/2003 (Apensados: 
PL 1349/2003 e PL 4393/2008), PL 156/2003, PL 
311/2003, PL 1603/2003 (Apensado: PL 4075/2004), 
PL 1777/2003, PL 2474/2003, PL 2934/2004 (Apen-
sado: PL 582/2007), PL 3058/2004, PL 3940/2004, PL 
4632/2004, PL 6510/2006, PL 7600/2006, PL 756/2007, 
PL 1942/2007, PL 2901/2008, PL 5024/2009 e PL 
5143/2009) 
RELATOR:  Deputado CEZAR SILVESTRI. 
PARECER: pela aprovação deste, do PL 4078/2001, 
do PL 4367/2001, do PL 4469/2001, do PL 4570/2001, 
do PL 71/2003, do PL 311/2003, do PL 1603/2003, do 
PL 1777/2003, do PL 2934/2004, do PL 3940/2004, do 
PL 7600/2006, do PL 756/2007, do PL 4844/2001, do 
PL 1349/2003, e do PL 4393/2008, apensados, com 
substitutivo, e pela rejeição do PL 7267/2002, do PL 
156/2003, do PL 2474/2003, do PL 3058/2004, do PL 
4632/2004, do PL 6510/2006, do PL 1942/2007, do 
PL 2901/2008, do PL 5024/2009, do PL 5143/2009, do 
PL 7389/2002, do PL 4075/2004, e do PL 582/2007, 
apensados. 
Vista conjunta aos  Deputados Celso Russomanno, Di-
mas Ramalho e Walter Ihoshi, em 05/08/2009. 
Os  Deputados Celso Russomanno e Dr. Nechar apre-
sentaram votos em separado. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 4.571/08 – do Senado Federal 
– Eduardo Azeredo e Flavio Arns – (PLS 188/2007) – 
que “dispõe sobre o benefício do pagamento de meia-
entrada, para estudantes e idosos, em espetáculos 
artísticos-culturais e esportivos”. 
RELATOR:  Deputado CHICO LOPES. 
PARECER: pela aprovação, com emendas. 
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TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 573/95 – do Sr. Júlio Redecker 
– que “dispõe sobre o certificado de garantia de qui-
lometragem rodada de pneus novos para carros de 
passeio e dá outras providências”. 
RELATOR:  Deputado WALTER IHOSHI. 
PARECER: pela rejeição deste, da Emenda 1/1995 da 
CDC, da Emenda 2/1995 da CDC, da Emenda 3/1995 
da CDC, da Emenda 4/1995 da CDC, da Emenda 
5/1995 da CDC, da Emenda 6/1995 da CDC, da Emen-
da 7/1995 da CDC, da Emenda 8/1995 da CDC, e da 
Emenda 1/2007 da CDC. 
Vista conjunta aos  Deputados Celso Russomanno, José 
Carlos Araújo e Ricardo Tripoli, em 23/09/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 2.564/07 – do Sr. Jurandy Lou-
reiro – que “proíbe as empresas do ramo de seguro de 
veículos automotores a utilizarem o endereço residen-
cial do consumidor como fator de risco para efeito de 
cálculo e estipulação do valor do prêmio do seguro”. 
RELATOR:  Deputado DIMAS RAMALHO. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 2.807/08 – do Sr. Silas Câma-
ra – que “acrescenta o inciso XIII ao art. 3º da Lei nº 
9.472, de 16 de julho de 1997”. 
RELATOR:  Deputado ELISMAR PRADO. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 2.986/08 – do Sr. Vinicius Carva-
lho – que “veda a inscrição de nome de consumidor de 
serviço público em cadastro de restrição ao crédito”. 
RELATOR:  Deputado RICARDO TRIPOLI. 
PARECER: pela aprovação. 
Vista ao  Deputado José Carlos Araújo, em 
16/09/2009. 
O  Deputado José Carlos Araújo apresentou voto em 
separado em 07/10/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 3.011/08 – do Sr. Edigar Mão 
Branca – que “altera a Lei nº 9.472, de 16 de julho de 
1997, estabelecendo critérios para os preços cobrados 
pela prestação do Serviço Móvel Pessoal”. 
RELATORA:  Deputada NILMAR RUIZ. 
PARECER: pela rejeição. 

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. 
PARECER: Parecer com Complementação de Voto, 
Dep. Vital do Rêgo Filho (PMDB-PB), pela aprovação 
deste, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 3.101/08 – do Sr. Edigar Mão 
Branca – que “modifica o Código do Consumidor, Lei 
nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, dispondo que 
as informações referentes à quantidade e conteúdo 
sejam inscritas na embalagem de produto em carac-
teres maiores do que os utilizados para a inscrição da 
marca do produto e exige a instalação de instrumento 
de pesagem nos locais de venda”. 
RELATOR:  Deputado DR. NECHAR. 
PARECER: pela aprovação, com emendas. 

PROJETO DE LEI Nº 4.120/08 – do Sr. Gilmar Ma-
chado – que “altera a Lei nº 8.723, de 28 de outubro 
de 2003, que dispõe sobre a redução de emissão de 
poluentes por veículos automotores e dá outras pro-
vidências”. 
RELATOR:  Deputado CHICO LOPES. 
PARECER: pela rejeição. 
Vista conjunta aos  Deputados Elismar Prado e Tonha 
Magalhães, em 23/09/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 4.146/08 – do Sr. Eliene Lima – 
que “dispõe sobre a alteração dos modelos de veículos 
automotores produzidos pelas montadoras e fabrican-
tes instalados no País”. 
RELATOR:  Deputado RICARDO TRIPOLI. 
PARECER: pela aprovação. 
Vista ao  Deputado Carlos Sampaio, em 03/06/2009. 
O  Deputado Walter Ihoshi apresentou voto em sepa-
rado em 22/09/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 4.165/08 – do Sr. Dr. Talmir – que 
“altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor so-
bre o atendimento ao usuário nos órgãos ou entidades 
executivos de trânsito”. 
RELATOR:  Deputado DR. NECHAR. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 5.379/09 – do Sr. Paulo Pimenta 
– que “acrescenta o § 6º ao art. 43 da Lei nº 8.078, de 
11 de setembro de 1990, “que dispõe sobre a proteção 
do consumidor e dá outras providências”, para vedar 
a criação e manutenção de banco de dados e cadas-
tro relativos a informações pertinentes à prestação de 
serviços educacionais”. 
RELATOR:  Deputado VINICIUS CARVALHO. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 5.389/09 – do Sr. Jovair Arantes 
– que “acrescenta o § 7º ao art. 1º da Lei nº 9.870, de 
23 de novembro de 1999, vedando a cobrança de taxa 
pela realização de prova ou atividade de avaliação de 
aprendizagem em segunda chamada”. 
RELATOR:  Deputado FILIPE PEREIRA. 
PARECER: pela aprovação. 
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PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 
92/09 – do Sr. Chico Lopes – que “propõe que a 
Comissão de Defesa do Consumidor realize ato de 
fiscalização e controle, com o auxílio do Tribunal de 
Contas da União, na GEAP – Fundação de Segu-
ridade Social, a fim de verificar a aplicação dos re-
cursos por ela recebidos destinados à assistência 
à saúde do servidor público federal ativo ou inativo 
e de seus familiares”. 
RELATOR:  Deputado CELSO RUSSOMANNO. 

RELATÓRIO PRÉVIO: pela implementação. 
Vista ao  Deputado José Carlos Araújo, em 
16/09/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 4.926/09 – do Sr. Jorginho Ma-
luly – que “dispõe sobre embalagem de medicamentos 
genéricos isentos de prescrição médica”. 
RELATOR:  Deputado ANTONIO CRUZ. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 5.327/09 – do Sr. Paulo Rober-
to – que “torna título executivo decisão de órgão de 
defesa do consumidor”. 
RELATOR:  Deputado FELIPE BORNIER. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 5.368/09 – do Sr. Sandro Mabel 
– que “dispõe sobre a obrigação de os laboratórios far-
macêuticos inserirem nos rótulos dos medicamentos 
alerta sobre a existência da lactose na composição 
de seus produtos”. 
RELATOR:  Deputado ANTONIO CRUZ. 
PARECER: pela aprovação. 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA 
LOCAL: A Definir 
HORÁRIO: 14h30min 

“DISCUTIR DENUNCIAS DE ABUSOS  
COMETIDOS PELA FEDERAL DE SEGUROS S. A. 

CONTRA CONSUMIDORES BRASILEIROS” 

Requerimento nº 193/2009 –  Deputado JÚLIO DEL-
GADO

Convidados:

GUSTAVO CAPANEMA 
Presidente da Companhia Federal de Seguros
ARMANDO VERGÍLIO DOS SANTOS JÚNIOR
Superintendente de Seguros Privados – SUSEP
Federação Nacional das Empresas de Seguros Priva-
dos e de Capitalização – FENASEG 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 19-10-09 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 5.170/09 – do Sr. Antonio Carlos 
Chamariz – que “proibe a cobrança de adicional de 
deslocamento nos serviços de telefonia móvel”. 
RELATOR:  Deputado FILIPE PEREIRA. 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
LOCAL: Anexo II, Plenário 05 
HORÁRIO: 09h30min 

A – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plená-
rio: 

URGENTE 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.662/09 
– da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional – (MSC 975/2008) – que “aprova o texto da 
Emenda à Convenção que estabelece o Conselho de 
Cooperação Aduaneira, adotado em Bruxelas, em 30 
de junho de 2007”. 
RELATOR:  Deputado GUILHERME CAMPOS. 

ARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.665/09 
– da Representação Brasileira no Parlamento do Mer-
cosul. – (MSC 813/2008) – que “aprova os textos do 
Acordo-Quadro de Comércio entre o MERCOSUL e o 
Estado de Israel, assinado em Montevidéu, em 8 de 
dezembro de 2005, e do Acordo de Livre Comércio 
entre o MERCOSUL e o Estado de Israel, assinado 
em Montevidéu, em 18 de dezembro de 2007”. 
RELATOR:  Deputado EDSON EZEQUIEL. 
PARECER: pela aprovação. 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 497/09 – da 
Comissão Especial destinada ao exame e a avaliação 
da Crise Econômico-Financeira e, ao final, formular pro-
postas ao Poder Executivo e ao País, especificamente 
no que diz respeito à repercussão na Indústria. – que 
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“autoriza a divulgação de informações sobre operações 
de importação e exportação”. 
RELATOR:  Deputado ALBANO FRANCO. 
PARECER: pela aprovação. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 4.116/08 – do Sr. Bernardo Ariston 
– que “dá nova redação ao art. 178 da Lei nº 11.101, 
de 9 de fevereiro de 2005 – Lei de Falências”. 
RELATOR:  Deputado ALBANO FRANCO. 
PARECER: pela aprovação. 
Vista ao  Deputado Osório Adriano, em 19/08/2009. 
Os  Deputados José Guimarães e Osório Adriano apre-
sentaram votos em separado. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 3.574/08 – do Senado Federal – 
Gerson Camata – (PLS 690/2007) – que “acrescenta 
inciso XVII ao art. 51 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro 
de 1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor 
e dá outras providências, para considerar abusiva a 
cláusula contratual que obrigue o consumidor a pagar 
pela emissão do carnê de pagamento ou do boleto 
bancário”. (Apensado: PL 2558/2007 (Apensados: PL 
2582/2007, PL 3201/2008 e PL 3294/2008)) 
RELATOR:  Deputado GUILHERME CAMPOS. 
PARECER: pela aprovação deste, com substitutivo, e 
pela rejeição do PL 2582/2007, do PL 3201/2008, do 
PL 3294/2008 e do PL 2558/2007, apensados. 

PROJETO DE LEI Nº 4.251/08 – do Senado Federal– 
Gerson Camata – (PLS 35/2004) – que “altera a Lei 
nº 9.847, de 26 de outubro de 1999, para incluir novas 
hipóteses de aplicação de sanções aos infratores que 
exercem atividades relativas à indústria de petróleo e 
ao abastecimento nacional de combustíveis”. (Apen-
sados: PL 1509/2007 e PL 5158/2009) 
RELATOR:  Deputado JOSÉ GUIMARÃES. 
PARECER: pela aprovação deste, do PL 5158/2009, e 
do PL 1509/2007, apensados, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 7.681/06 – do Senado Federal-
Alvaro Dias – (PLS 181/2005) – que “autoriza o Poder 
Executivo a criar o Fundo de Recuperação Econômica 
de Foz do Iguaçu (Funref) e dá outras providências”. 
RELATOR:  Deputado NELSON GOETTEN. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 4.713/09 – do Senado Federal 
– Alvaro Dias – (PLS 536/2007) – que “dispõe sobre 
a criação de Zona de Processamento de Exportação 

(ZPE) no Município de Foz do Iguaçu, no Estado do 
Paraná”. 
RELATOR:  Deputado JURANDIL JUAREZ. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 2.771/03 – do Sr. Milton Mon-
ti – que “obriga empregadores a manterem berçário 
ou creche e e dá outras providências”. (Apensado: PL 
3093/2008) 
RELATORA:  Deputada REBECCA GARCIA. 
PARECER: pela aprovação deste, com substitutivo, e 
pela rejeição do PL 3093/2008, apensado. 
Vista ao  Deputado Renato Molling, em 19/08/2009. 
O  Deputado Renato Molling apresentou voto em se-
parado em 06/10/2009. 

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”. 
RELATOR:  Deputado EDSON EZEQUIEL. 
PARECER: pela aprovação deste e das Emendas nºs 
2 e 3 e com aprovação parcial da emenda nº 1, apre-
sentadas ao projeto na Comissão de Defesa do Con-
sumidor, com substitutivo. 
Vista ao  Deputado Guilherme Campos, em 
01/04/2009. 
O  Deputado Guilherme Campos apresentou voto em 
separado em 09/10/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 1.927/99 – do Sr. Max Rosen-
mann – que “define a Política Nacional de Turismo e 
dá outras providências”. 
RELATOR:  Deputado JOSÉ GUIMARÃES. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 4.804/09 – da Sra. Elcione Bar-
balho – que “modifica a Lei nº 11.182, de 27 de se-
tembro de 2005, para restringir a aplicação do regime 
de liberdade tarifária na prestação de serviços aéreos 
regulares”. 
RELATOR:  Deputado JURANDIL JUAREZ. 
PARECER: pela aprovação. 
O  Deputado José Guimarães apresentou voto em se-
parado em 05/08/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 2.962/08 – do Sr. Marcelo Tei-
xeira – que “institui forma alternativa de pagamento 
dos débitos relativos a empréstimos e financiamentos 
à rede hoteleira nacional”. 
RELATOR:  Deputado FERNANDO DE FABINHO. 
PARECER: pela aprovação, com emenda. 
Vista ao  Deputado Miguel Corrêa, em 09/09/2009. 
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PROJETO DE LEI Nº 2.691/07 – do Sr. Bruno Araújo 
e outros – que “dispõe sobre o parcelamento, isenção 
de multas e renegociação de débitos da Contribuição 
para Financiamento da Seguridade Social – COFINS 
de responsabilidade das sociedades de advogados 
regularmente inscritas e dá outras providências”. 
RELATOR:  Deputado JOSÉ GUIMARÃES. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 2.765/08 – do Sr. Angelo Vanhoni 
– que “dispõe sobre a relação de Instituições do Poder 
Público e suas Associações de Amigos”. 
RELATOR:  Deputado JURANDIL JUAREZ. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 3.871/08 – do Sr. Juvenil – que 
“altera o art. 1.030 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro 
de 2002, que institui o Código Civil”. 
RELATOR:  Deputado FERNANDO DE FABINHO. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 3.685/08 – do Sr. Edigar Mão 
Branca – que “veda a cobrança antecipada de diárias ou 
serviços em hotéis e estabelecimentos congêneres”. 
RELATOR:  Deputado FERNANDO DE FABINHO. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 3.727/08 – do Sr. Dr. Ubiali – que 
“altera os arts. 139, 142, inciso I, e 147 da Lei nº 11.101, 
de 9 de fevereiro de 2005, que “Regula a recuperação 
judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da 
sociedade empresária.”” (Apensado: PL 4371/2008) 
RELATOR:  Deputado FERNANDO DE FABINHO. 
PARECER: pela aprovação deste e da Emenda 
1/2008 apresentada ao projeto e pela rejeição do PL 
nº 4.371/2008, apensado. 
O  Deputado José Guimarães apresentou voto em se-
parado em 05/08/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 4.949/09 – do Sr. Beto Faro – 
que “proíbe a adição de gorduras interesterificadas nos 
alimentos destinados ao consumo humano”. 
RELATOR:  Deputado FERNANDO DE FABINHO. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 4.774/09 – do Sr. Arnaldo Faria 
de Sá – que “altera a Lei nº 8.981 de 20 de janeiro de 
1995, que altera a legislação tributária federal e dá 
outras providências”. 
RELATOR:  Deputado GUILHERME CAMPOS. 
PARECER: pela aprovação, com emendas. 

PROJETO DE LEI Nº 4.972/09 – da Sra. Rebecca 
Garcia – que “obriga as empresas a ressarcirem ao 
Sistema Único de Saúde (SUS) as despesas decor-
rentes da assistência prestada aos seus empregados 
vítimas de acidente do trabalho ou doença profissional 
ou do trabalho”. 

RELATOR:  Deputado DR. UBIALI. 
PARECER: pela rejeição. 
Vista ao  Deputado Miguel Corrêa, em 12/08/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 5.099/09 – do Sr. Jefferson Cam-
pos – que “permite que as pequenas empresas pres-
tadoras de serviços e profissionais autônomos pos-
sam manter como sede de sua empresa sua própria 
residência”. 
RELATOR:  Deputado FERNANDO DE FABINHO. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 4.912/09 – do Sr. Nelson Bornier 
– que “proíbe a comercialização de bebida ou outro 
produto em recipiente de vidro, nas boates e casas 
noturnas e dá outras providencias”. 
RELATOR:  Deputado LEANDRO SAMPAIO. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 4.283/08 – do Sr. Carlos Bezer-
ra – que “altera os arts. 57 e 175 da Lei nº 9.279, de 
14 de maio de 1996, incluindo o Instituto Nacional de 
Propriedade Industrial no pólo passivo da relação pro-
cessual, quando o mesmo não for autor, na forma dos 
arts. 56 e 173 da mesma lei”. 
RELATOR:  Deputado GUILHERME CAMPOS. 
PARECER: pela rejeição. 
Vista ao  Deputado Elizeu Aguiar, em 27/05/2009. 
O  Deputado Miguel Corrêa apresentou voto em sepa-
rado em 07/07/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 6.792/06 – do Sr. Celso Russo-
manno – que “altera o caput e o inciso II do art. 22 da 
Lei nº 9.492, de 1997, dispondo sobre informações exi-
gidas para registro, intimação e emissão do instrumento 
de protesto”. (Apensados: PL 7445/2006, PL 450/2007 
(Apensados: PL 900/2007 (Apensado: PL 5330/2009) 
e PL 3213/2008), PL 4188/2008 e PL 4807/2009) 
RELATOR:  Deputado ANTÔNIO ANDRADE. 
PARECER: pela aprovação deste e da Emenda nº 
1/2006 apresentada ao projeto, das Emendas nºs 
1/2007 a 4/2007 apresentadas ao PL nº 7.445/2006, dos 
PLs nºs 7.445/2006, 450/2007, 4.188/2008, 3.213/2008 
e 5.330/2009, apensados, com substitutivo; e pela 
rejeição das Emendas apresentadas ao Substitutivo 
de nºs 1 a 3 e dos PLs nºs 4.807/2009 e 900/2007, 
apensados. 

PROJETO DE LEI Nº 2.538/07 – da Sra. Sandra Rosa-
do – que “institui o Programa Nacional para o Fortale-
cimento da Mineração de Pequeno Porte – Pronamin, 
e dá outras providências”. 
RELATOR:  Deputado ANTÔNIO ANDRADE. 
PARECER: pela aprovação, com emendas 
Vista ao  Deputado Bernardo Ariston, em 10/12/2008. 
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PROJETO DE LEI Nº 2.795/08 – do Sr. Pompeo de 
Mattos – que “proíbe a comercialização de capacetes 
para ocupantes de motocicletas e similares com prazo 
de validade inferior à 10 anos”. 
RELATORA:  Deputada VANESSA GRAZZIOTIN. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 2.900/08 – do Sr. Manato – que 
“estabelece a obrigatoriedade do plantio de árvores 
para os casais que quiserem casar ou divorciar, para 
os compradores de veículos zero-quilômetro e para 
as construtoras de imóveis residenciais e/ou comer-
ciais”. 
RELATOR:  Deputado ANTÔNIO ANDRADE. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 3.873/08 – do Sr. Roberto Rocha 
– que “cria a Zona Franca de São Luís, no Estado do 
Maranhão e dá outras providências” 
RELATOR:  Deputado JOÃO MAIA. 
PARECER: pela aprovação, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 4.438/08 – do Sr. Waldir Neves 
– que “altera o art. 179 da Lei nº 11.101, de 9 de fe-
vereiro de 2005, que “Regula a recuperação judicial, 
a extrajudicial e a falência do empresário e da socie-
dade empresária””. 
RELATOR:  Deputado OSÓRIO ADRIANO. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 5.349/09 – do Sr. João Dado – que 
“dispõe sobre a obrigatoriedade de as fábricas de pro-
dutos que contenham látex gravar em suas embalagens 
advertência sobre a presença dessa substância”. 
RELATORA:  Deputada VANESSA GRAZZIOTIN. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 2.581/07 – do Sr. Walter Brito 
Neto – que “dispõe sobre a criação de Área de Livre 
Comércio (ALC) no município de Campina Grande, 
Estado da Paraíba”. 
RELATOR:  Deputado JOSÉ GUIMARÃES. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 2.771/08 – do Sr. Marcelo Ortiz 
– que “regulamenta a atividade de entrega de merca-
dorias por meio de bicicleta”. 
RELATOR:  Deputado RENATO MOLLING. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 3.470/08 – do Sr. Dr. Talmir – 
que “institui o Programa Empresa Consciente, com a 
concessão de incentivos fiscais do Imposto sobre a 
Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ”. 
RELATOR:  Deputado NELSON GOETTEN. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 4.534/08 – do Sr. Jurandy Lou-
reiro – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de cons-
tar, em cardápios e cartas de bebidas de bares, res-
taurantes, lanchonetes e similares, informação sobre 
as penalidades aplicáveis ao motorista que consumir 
bebida alcoólica”. 
RELATOR:  Deputado RENATO MOLLING. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 4.856/09 – do Sr. Professor Se-
timo – que “dispõe sobre a criação da Zona de Pro-
cessamento de Exportação (ZPE) de Timon, Estado 
do Maranhão”. 
RELATOR:  Deputado JOSÉ GUIMARÃES. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA CONJUNTA COM A COMIS-
SÃO DE TURISMO E DESPORTO E A COMISSÃO 
DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE 
LOCAL: Anexo II, Plenário 09 
HORÁRIO: 10h 

A – Audiência Pública: 

Tema 

Preparativos para a Copa do Mundo de Futebol de 
2014.
Requerimentos:
REQ – 78/2009 CDU, do  Deputado Eduardo Sciarra.
REQ – 169/2009 CTD, do  Deputado Afonso Hamm.
REQ – 184/2009 CFFC, dos  Deputados Silvio Torres, 
Rômulo Gouveia e Paulo Rattes.
Convidado:
ORLANDO SILVA DE JESUS JÚNIOR – Ministro de 
Estado do Esporte. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 14-10-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 223/07 – do Sr. Carlito Merss – 
que “acrescenta dispositivo à Lei nº 8.036, de 1990, 
que “Dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço, e dá outras providências”, para exigir a apre-
sentação de atestado de qualificação nas operações 
de crédito realizadas com recursos do FGTS”. 
RELATOR:  Deputado JOSÉ CARLOS VIEIRA. 
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PROJETO DE LEI Nº 936/07 – da Sra. Íris de Araújo 
– que “altera a Lei nº 4.380, de 21 de agosto de 1964, 
para permitir o financiamento de centros de convivência 
e casas-lares para idosos com recursos do Sistema 
Financeiro da Habitação (SFH)”. 
RELATOR:  Deputado FERNANDO CHIARELLI. 

PROJETO DE LEI Nº 5.987/09 – do Sr. Roberto Britto 
– que “dispõe sobre destinação para arborização ur-
bana de parte dos recursos arrecadados por aplicação 
de multa por infração ambiental”. 
RELATOR:  Deputado CHICO ABREU. 

COMISSÃO DE  
DIREITOS HUMANOS E MINORIAS 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
LOCAL: Anexo II, Plenário 09 
HORÁRIO: 14h 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 102/09 Do Sr. Paulo Henrique 
Lustosa e outros – que “requerem a realização de Se-
minário para debater sobre os 15 anos de existência 
do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do 
Trabalho Infantil-FNPET” 

REQUERIMENTO Nº 103/09 Do Sr. Paulo Rubem San-
tiago – que “requer a realização de audiência pública, 
em conjunto com a Comissão de Educação e Cultura, 
para discutir os dados da Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios-PNAD-2008. O estudo foi divulgado pelo 
IBGE e tem informações referentes ao ano de 2008”. 

REQUERIMENTO Nº 104/09 Do Sr. Cleber Verde – 
que “requer a realização do I Congresso Brasileiro de 
Estudos da Seguridade Social, em conjunto com a 
Comissão de Seguridade Social e Família”. 

REQUERIMENTO Nº 105/09 Do Sr. Luiz Couto – que 
“requer, nos termos regimentais, a realização, pela 
Comissão de Direitos Humanos e Minorias, de dili-
gência ao Estado da PB com a finalidade de avaliar o 
quadro de violência naquele Estado, ouvindo a popu-
lação e entidades de Direitos Humanos e Movimentos 
Sociais, visando colaborar na busca de soluções para 
seu equacionamento”. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

REUNIÃO 
LOCAL: Anexo II, Plenário 10 
HORÁRIO: 10h 

A – Comparecimento de Ministro de Estado (Art. 
219, II, RICD): 

Tema

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)

Convidado

FERNANDO HADDAD
Ministro de Estado da Educação
LOCAL: Anexo II, Plenário 10 
HORÁRIO: 10h30

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 272/09 Da Sra. Nilmar Ruiz – que 
“requer a realização de audiência pública para discutir 
o tema “Educação Financeira”, com representantes do 
Banco Central e da Associação dos Bancos no Distrito 
Federal – ASSBAN/DF”. 

REQUERIMENTO Nº 274/09 Da Sra. Maria do Rosário 
e outros – que “requer-se, nos termos do Regimento 
Interno da Câmara dos  Deputados, a realização de 
seminário para debater sobre os 15 anos de existên-
cia do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do 
Trabalho Infantil – FNPETI, no dia 24 de novembro de 
2009, ocasião em que será lançada publicação sobre a 
sua trajetória histórica e as possíveis correlações entre 
a sua atuação e as políticas e ações implementadas 
pelo Brasil para o enfrentamento do trabalho infantil. 
O referido seminário deverá ocorrer em conjunto com 
as Comissões de Direitos Humanos e Minorias e de 
Trabalho, de Administração e Serviço Público”. 

REQUERIMENTO Nº 275/09 Da Sra. Maria do Rosá-
rio – que “solicita a aprovação do requerimento para 
a discussão sobre diversidade cultural e processos 
educacionais na sociedade contemporânea, a ser re-
alizado através de seminário”. 

REQUERIMENTO Nº 278/09 Dos Srs. Antônio Carlos 
Biffi e Gilmar Machado – que “requer a inclusão de 
novos convidados ao Requerimento nº 244/2009 de 
Audiência Pública, já aprovado nessa Comissão de 
Educação e Cultura, para debater as suspeitas de ir-
regularidades sobre a distribuição de bolsas integrais e 
parciais a estudantes de elevada renda no PROUNI”. 

REQUERIMENTO Nº 280/09 Da Sra. Alice Portugal 
– que “requer a realização de audiência pública para 
discutir a invasão de grupos econômicos estrangeiros 
no controle de instituições privadas de educação su-
perior do Brasil”. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 5.348-A/05 – do Senado Fede-
ral – Paulo Octávio – (PLS 174/2003) – que “institui o 
Programa de Alfabetização e Cidadania na Empresa 
– Pace”. (Apensado: PL 5769/2005) 
RELATOR:  Deputado RAUL HENRY. 



Outubro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 14 56683 

PARECER: pela aprovação deste e do PL 5769/2005, 
apensado, na forma do Substitutivo da Comissão de 
Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio. 
Vista ao  Deputado Paulo Rubem Santiago, em 
20/05/2009. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 6.848-A/02 – do Sr. Neuton Lima 
– que “dispõe sobre a comercialização e consumo de 
guloseimas nas escolas de Educação Básica”. (Apen-
sados: PL 2510/2003, PL 6168/2005, PL 6890/2006, 
PL 451/2007 e PL 763/2007) 
RELATOR:  Deputado LOBBE NETO. 
PARECER: pela aprovação deste, do PL 2510/2003, 
do PL 6168/2005, do PL 6890/2006, do PL 451/2007, 
e do PL 763/2007, apensados, na forma do Substitu-
tivo apresentado pela Comissão de Seguridade Social 
e Família. 

PROJETO DE LEI Nº 723/03 – do Sr. Onyx Lorenzoni – 
que “institui a Bolsa-Universidade, que permite dedução 
no imposto de renda às pessoas físicas e jurídicas, e dá 
outras providências”. (Apensados: PL 3295/2004 (Apen-
sado: PL 3270/2008), PL 5208/2005, PL 4639/2004 e 
PL 2096/2007 (Apensado: PL 4386/2008)) 
RELATOR:  Deputado PAULO RUBEM SANTIAGO. 
PARECER: pela rejeição deste, do PL 3295/2004, do 
PL 4639/2004, do PL 5208/2005, do PL 2096/2007, do 
PL 3270/2008, e do PL 4386/2008, apensados. 
Vista ao  Deputado Raul Henry, em 08/08/2007. 
O  Deputado Jorginho Maluly apresentou voto em se-
parado em 16/09/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 1.123-A/03 – do Sr. Ricardo Izar 
– que “dispõe que toda escola de ensino fundamental 
seja obrigada a dispor de profissional da área de Fo-
noaudiologia”. (Apensado: PL 3155/2004) 
RELATOR:  Deputado IRAN BARBOSA. 
PARECER: pela rejeição deste, e do PL 3155/2004, 
apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 3.251-A/04 – do Sr. Carlos Nader 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade da veiculação 
de mensagens educativas destinadas à prevenção de 
doenças sexualmente transmissíveis e ao uso de en-
torpecentes, drogas em livros e cadernos escolares”. 
(Apensados: PL 3390/2004 e PL 3437/2004) 
RELATORA:  Deputada ANGELA PORTELA. 
PARECER: pela aprovação deste, do PL 3390/2004, 
e do PL 3437/2004, apensados, nos termos do Subs-
titutivo da Comissão de Seguridade Social e Família, 
com subemendas. 

PROJETO DE LEI Nº 6.390-A/05 – do Sr. Jaime Mar-
tins – que “denomina “Viaduto Risoleta Guimarães 
Tolentino Neves”, o novo viaduto para transposição 

do Córrego Monjolos, no Km-595,2 da BR-040/MG, 
no Estado de Minas Gerais”. 
RELATOR:  Deputado RODRIGO ROCHA LOURES. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 7.607/06 – do Sr. Luiz Carlos 
Hauly – que “dispõe sobre a inclusão da disciplina 
empreendorismo no ensino fundamental, médio, pro-
fissionalizante e educação superior”. (Apensado: PL 
2712/2007) 
RELATOR:  Deputado RAUL HENRY. 
PARECER: pela rejeição do Projeto de Lei nº 7.607/06 
e do PL nº 2.712/07, apensado, com encaminhamento 
de Indicação ao Poder Executivo. 

PROJETO DE LEI Nº 224/07 – do Sr. Fábio Souto – 
que “dispõe sobre a gratuidade da primeira emissão e 
registro de diploma de curso superior”. (Apensados: PL 
604/2007, PL 610/2007, PL 1188/2007, PL 1225/2007, 
PL 1425/2007, PL 1743/2007 e PL 3227/2008) 
RELATORA:  Deputada FÁTIMA BEZERRA. 
PARECER: pela rejeição deste, do PL 604/2007, do 
PL 610/2007, do PL 1188/2007, do PL 1225/2007, do 
PL 1425/2007, do PL 1743/2007, e do PL 3227/2008, 
apensados. 

PROJETO DE LEI Nº 1.559/07 – do Sr. Waldir Mara-
nhão – que “acrescenta dispositivo à Lei n° 9.394, de 
20 de dezembro de 1996, para vincular receitas federais 
à manutenção e desenvolvimento do ensino superior 
das universidades públicas estaduais e municipais”. 
(Apensado: PL 3717/2008) 
RELATOR:  Deputado JOAQUIM BELTRÃO. 
PARECER: pela rejeição do Projeto de Lei nº 1.559/07 
e do PL nº 3.717/08, apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 2.308-A/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. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 2.499/07 – do Sr. Mário Herin-
ger – que “disciplina a relação consumerista no setor 
de audiovisuais no território nacional e dá outras pro-
vidências”. 
RELATOR:  Deputado JORGINHO MALULY. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 3.477/08 – do Sr. Claudio Cajado 
– que “altera o art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 de dezem-
bro de 1996, que “Estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional”, para incluir o § 6º”. 
RELATOR:  Deputado IRAN BARBOSA. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 3.546/08 – do Sr. Eduardo Cunha 
– que “torna obrigatório a veiculação de mensagens 
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educativas nas capas e contracapas dos cadernos es-
colares adquiridos pela rede pública em todo o País, 
proibindo a veiculação de mensagens promocionais 
de realizações governamentais”. 
RELATOR:  Deputado LELO COIMBRA. 
PARECER: pela aprovação, com Substitutivo. 

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 ALEX CANZIANI. 
PARECER: pela rejeição. 
Vista ao  Deputado João Matos, em 16/09/2009. 

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. 
PARECER: pela rejeição. 

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”. 
RELATORA:  Deputada NILMAR RUIZ. 
PARECER: pela aprovação. 

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. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 4.088/08 – do Sr. Marcelo Itagiba 
– que “autoriza a instituição, pelos entes da Federação, 
de ponto facultativo destinado a guarda do Dia do Per-
dão, “Yom Kippur”, e dá outras providências”. 
RELATOR:  Deputado RODRIGO ROCHA LOURES. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 4.423/08 – do Sr. João Matos – 
que “acrescenta o art. 7-A à Lei nº 11.273, de 6 de fe-
vereiro de 2006, que “autoriza a concessão de bolsas 
de estudo e de pesquisa a participantes de programas 
de formação inicial e continuada de professores para 
a educação básica”” 
RELATOR:  Deputado JOAQUIM BELTRÃO. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 4.527/08 – do Sr. Otavio Leite – 
que “institui o dia 14 de dezembro, como Dia Nacional 
do Movimento de Vida Independente”. 
RELATOR:  Deputado FERNANDO NASCIMENTO. 
PARECER: pela rejeição. 
Vista ao  Deputado Lobbe Neto, em 12/08/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 4.555/08 – do Sr. Marcelo Al-
meida – que “acrescenta inciso ao art. 13 da Lei nº 
10.753, de 30 de outubro de 2003, que “institui a Po-
lítica Nacional do Livro””. 
RELATOR:  Deputado CLÓVIS FECURY. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 4.606/09 – do Sr. Roberto Britto – 
que “dispõe sobre a obrigatoriedade do Governo Federal 
a arcar com custos dos livros didáticos destinados aos 
alunos da Educação Básica das redes públicas”. 
RELATOR:  Deputado JOAQUIM BELTRÃO. 
PARECER: pela rejeição. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 15-10-09 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 3.458/08 – do Sr. Chico Lopes – 
que “acrescenta o inciso XVII ao art. 51 da Lei nº 8.078, 
11 de setembro de 1990, para inserir no rol das cláu-
sulas abusivas a exigência entre os itens que compõe 
a lista do material escolar insumos correspondentes à 
atividade comercial, que não fazem parte do uso indi-
vidual do aluno”. (Apensado: PL 4906/2009) 
RELATOR:  Deputado IRAN BARBOSA. 

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
LOCAL: Anexo II, Plenário 04 
HORÁRIO: 10h 

A – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 2.936/08 – do Senado Federal 
– Marconi Perillo – (PLS 456/2007) – que “autoriza o 
Poder Executivo a criar a Escola Técnica Federal de 
Uruaçu, no Estado de Goiás”. 
RELATOR:  Deputado JOÃO DADO. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária. 

PROJETO DE LEI Nº 2.517/07 – do Senado Federal – 
Papaléo Paes – (PLS 341/2007) – que “autoriza o Poder 
Executivo a criar a Escola Técnica Federal de Constru-
ção Naval do Município de Santana, no Amapá”. 
RELATOR:  Deputado GUILHERME CAMPOS. 
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PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária. 

PROJETO DE LEI Nº 2.724/07 – do Senado Federal 
– Marconi Perillo – (PLS 451/2007) – que “autoriza o 
Poder Executivo a criar a Escola Técnica Federal de 
Anápolis, no Estado de Goiás”. 
RELATOR:  Deputado PEDRO EUGÊNIO. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária. 

PROJETO DE LEI Nº 3.240/08 – do Senado Federal 
– Cícero Lucena – (PLS 563/2007) – que “autoriza o 
Poder Executivo a transformar a Escola Agrotécnica 
Federal de Sousa, no Estado da Paraíba, em Centro 
Federal de Educação Tecnológica de Sousa (Cefet/
Sousa)”. 
RELATOR:  Deputado PEDRO EUGÊNIO. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária. 

PROJETO DE LEI Nº 3.918/08 – do Senado Federal – 
Raimundo Colombo – (PLS 25/2008) – que “autoriza 
o Poder Executivo a criar a Escola Técnica Federal de 
Construção Naval de Itajaí, no Município de mesmo 
nome, no Estado de Santa Catarina”. 
RELATOR:  Deputado SILVIO COSTA. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária. 

PROJETO DE LEI Nº 3.941/08 – do Senado Federal 
– Marconi Perillo – (PLS 452/2007) – que “autoriza o 
Poder Executivo a criar a Escola Técnica Federal de 
Formosa, com sede no Município de Formosa, no Es-
tado de Goiás”. 
RELATOR:  Deputado GLADSON CAMELI. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária. 

PROJETO DE LEI Nº 2.672/07 – do Senado Federal 
– Expedito Júnior – (PLS 252/2007) – que “autoriza o 
Poder Executivo a criar a Escola Técnica Federal de 
Ouro Preto do Oeste, no Estado de Rondônia”. 
RELATOR:  Deputado ARNALDO MADEIRA. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 266/05 – do 
Sr. Zequinha Marinho – que “autoriza o Poder Execu-
tivo a criar o Pólo de Desenvolvimento de Tucuruí e 
instituir o Programa Especial de Desenvolvimento In-
tegrado de Tucuruí”. 
RELATOR:  Deputado PEDRO EUGÊNIO. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 421/08 – do 
Sr. Carlos Souza – que “autoriza o Poder Executivo a 

criar o Pólo de Desenvolvimento da Microrregião do 
Rio Preto da Eva, Estado do Amazonas, assim como 
instituir o Programa Especial de Desenvolvimento In-
tegrado dessa Microrregião”. 
RELATOR:  Deputado JOÃO DADO. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 423/08 – do 
Sr. Carlos Souza – que “autoriza o Poder Executivo 
a criar o Pólo de Desenvolvimento da Microrregião 
de Juruá, Estado do Amazonas, assim como instituir 
o Programa Especial de Desenvolvimento Integrado 
dessa Microrregião”. 
RELATOR:  Deputado PEPE VARGAS. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 428/08 – do 
Sr. Carlos Souza – que “autoriza o Poder Executivo a 
criar o Pólo de Desenvolvimento da Microrregião do Alto 
Solimões, Estado do Amazonas, assim como instituir 
o Programa Especial de Desenvolvimento Integrado 
dessa Microrregião”. 
RELATOR:  Deputado JÚLIO CESAR. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 5.782/05 – do Sr. Eduardo Go-
mes – que “autoriza o Poder Executivo a criar a Uni-
versidade Federal do Bico do Papagaio, com sede na 
cidade de Augustinópolis, no Estado do Tocantins, e 
dá outras providências”. 
RELATOR:  Deputado JOÃO DADO. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária. 

PROJETO DE LEI Nº 5.966/05 – do Sr. Wellington Fa-
gundes – que “autoriza o Poder Executivo a instituir o 
Campus Universitário de Chapada dos Guimarães da 
Universidade Federal de Mato Grosso”. 
RELATOR:  Deputado PEDRO EUGÊNIO. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária. 

PROJETO DE LEI Nº 6.560/06 – do Sr. Paulo Pimenta 
– que “dispõe sobre a transformação do Centro Fede-
ral de Educação Tecnológica de Bento Gonçalves em 
Universidade Federal Tecnológica da Serra Gaúcha – 
UFTSG, e dá outras providências”. 
RELATOR:  Deputado ARNALDO JARDIM. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária. 



56686 Quarta-feira 14 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Outubro de 2009

PROJETO DE LEI Nº 6.973/06 – do Sr. Eduardo Cunha 
– que “dispõe sobre a criação de uma universidade fe-
deral no Município de Duque de Caxias”. 
RELATOR:  Deputado GUILHERME CAMPOS. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária. 

PROJETO DE LEI Nº 6.978/06 – do Sr. Wladimir Cos-
ta – que “dispõe sobre a criação de uma universidade 
federal no Município de Barcarena”. 
RELATOR:  Deputado VIGNATTI. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária. 

PROJETO DE LEI Nº 7.281/06 – do Sr. Sarney Filho 
– que “autoriza o Poder Executivo a instituir a Univer-
sidade Federal na Baixada Maranhense”. 
RELATOR:  Deputado SILVIO COSTA. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária. 

PROJETO DE LEI Nº 367/07 – do Sr. Inocêncio Oli-
veira – que “dispõe sobre a criação da Universidade 
Federal Rural da Mata Sul, no Estado de Pernambuco, 
e dá outras providências”. 
RELATOR:  Deputado JOÃO DADO. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária. 

PROJETO DE LEI Nº 369/07 – do Sr. Inocêncio Oliveira 
– que “dispõe sobre a criação da Fundação Universi-
dade Federal do Agreste, no Estado de Pernambuco, 
e dá outras providências”. 
RELATOR:  Deputado VIRGÍLIO GUIMARÃES. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária. 

PROJETO DE LEI Nº 946/07 – do Sr. Nelson Pellegrino 
– que “autoriza o Poder Executivo a instituir a Escola 
Técnica Federal de Candeias, no Estado da Bahia, e 
dá outras providências”. 
RELATOR:  Deputado MARCELO CASTRO. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária. 

PROJETO DE LEI Nº 960/07 – dos Srs. Lira Maia e 
Asdrubal Bentes – que “autoriza a criação do Centro 
Federal de Educação Tecnológica do Sul do Pará – 
CEFET, com sede no Município de Marabá, Estado 
do Pará, e dá outras providências”. 
RELATOR:  Deputado JOÃO DADO. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária. 

PROJETO DE LEI Nº 1.346/07 – do Sr. Jurandy Lourei-
ro – que “autoriza o Poder Executivo a instituir a Escola 
Técnica Federal do Petróleo na Região Norte do Estado 
do Espírito Santo, no Município de São Mateus”. 

RELATOR:  Deputado ARNALDO MADEIRA. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária. 

PROJETO DE LEI Nº 1.392/07 – do Sr. Vilson Covatti – 
que “autoriza o Poder Executivo a criar a Universidade 
Federal do Norte do Rio Grande do Sul – UNINORTE 
com sede em Frederico Westphalen”. 
RELATOR:  Deputado VIGNATTI. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária do Projeto e da emenda da 
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público. 

PROJETO DE LEI Nº 1.404/07 – da Sra. Jusmari Olivei-
ra – que “dispõe sobre a transformação da Unidade de 
Ensino Descentralizado – UNED – Barreiras / CEFET 
– BA em Centro Federal de Educação Tecnológica – 
CEFET de Barreiras – BA”. 
RELATOR:  Deputado SILVIO COSTA. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 6.751/06 – do Poder Executi-
vo – que “autoriza a República Federativa do Brasil a 
efetuar doações a iniciativas internacionais de auxílio 
ao desenvolvimento”. 
RELATOR:  Deputado LUIZ CARLOS HAULY. 
PARECER: pela compatibilidade e adequação finan-
ceira e orçamentária do Projeto, do Substitutivo da 
Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria 
e Comércio, e da subemenda da Comissão de Rela-
ções Exteriores e de Defesa Nacional. 

PROJETO DE LEI Nº 3.931/08 – do Poder Executivo – 
que “reconhece a responsabilidade do Estado brasileiro 
pela destruição, no ano de 1964, da sede da União Na-
cional dos Estudantes – UNE, localizada no Município 
do Rio de Janeiro, e dá outras providências”. 
RELATOR:  Deputado VIGNATTI. 
PARECER: pela compatibilidade e adequação financei-
ra e orçamentária do Projeto de Lei nº 3.931/08 e da 
emenda da Comissão de Educação e Cultura. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 7.254/06 – do Sr. Ronaldo Caia-
do – que “altera a exigibilidade bancária para aplicação 
em crédito rural” 
RELATOR:  Deputado SILVIO COSTA. 
PARECER: pela não implicação da matéria com aumen-
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, 
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não cabendo pronunciamento quanto à adequação 
financeira e orçamentária do Projeto e da Emenda da 
Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural e, no mérito, pela rejeição do 
Projeto e da Emenda da CAPADR. 

PROJETO DE LEI Nº 1.072/07 – do Sr. Silvinho Pec-
cioli – que “cria o Fundo Nacional de Amparo às San-
tas Casas de Misericórdia, destinando-lhe parte da 
arrecadação dos tributos federais incidentes sobre o 
fumo e as bebidas alcoólicas”. 
RELATOR:  Deputado MANOEL JUNIOR. 
PARECER: pela inadequação financeira e orçamentária 
do Projeto e do Substitutivo da Comissão de Seguri-
dade Social e Família. 
O  Deputado Guilherme Campos apresentou voto em 
separado em 12/08/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 2.097/07 – do Sr. Antonio Carlos 
Magalhães Neto – que “acrescenta parágrafo ao artigo 
16 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, que dispõe 
sobre a Contribuição para os Programas de Integra-
ção Social e de Formação do Patrimônio do Servidor 
Público e a Contribuição para o Financiamento da Se-
guridade Social incidentes sobre a importação de bens 
e serviços e dá outras providências”. 
RELATOR:  Deputado PEPE VARGAS. 
PARECER: pela inadequação financeira e orçamen-
tária. 

PROJETO DE LEI Nº 6.497/06 – do Sr. Luiz Bitten-
court – que “concede isenção do Imposto sobre Pro-
dutos Industrializados a máquinas, aparelhos, instru-
mentos e acessórios de uso agrícola”. (Apensado: PL 
6983/2006) 
RELATOR:  Deputado ZONTA. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária do PL nº 6.497/06, do PL nº 
6.983/06, apensado, e do Substitutivo da Comissão 
de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvol-
vimento Rural. 

PROJETO DE LEI Nº 512/07 – dos Srs. Daniel Almei-
da e Chico Lopes – que “dispõe sobre a reintegração 
no emprego dos funcionários do Banco do Brasil S/A, 
demitidos no período de 1995 a 2002”. (Apensado: 
PL 1272/2007) 
RELATOR:  Deputado GUILHERME CAMPOS. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária do PL nº 512/07, do PL nº 
1.272/07, apensado, e da emenda da Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Público. 

PROJETO DE LEI Nº 771/07 – da Sra. Solange Ama-
ral – que “altera a Lei Nº 9.514, de 20 de novembro 
de 1997, que “Dispõe sobre o Sistema de Financia-

mento Imobiliário, institui a alienação fiduciária de 
coisa imóvel e dá outras providências”, para impedir 
que os idosos de baixa renda sejam discriminados na 
contratação de seguro habitacional incidente sobre a 
aquisição da casa própria”. (Apensados: PL 772/2007 
e PL 778/2007) 
RELATOR:  Deputado PEDRO EUGÊNIO. 
PARECER: pela não implicação da matéria com aumen-
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, 
não cabendo pronunciamento quanto à adequação 
financeira e orçamentária PL nº 771/07, dos PL’s nºs 
772/07 e 778/07, apensados, e do Substitutivo da Co-
missão de Seguridade Social e Família; e, no mérito, 
pela rejeição do PL nº 771/07, dos PL’s nºs 772/07 e 
778/07, apensados, e do Substitutivo da CSSF. 

PROJETO DE LEI Nº 2.124/07 – do Sr. Otavio Leite – 
que “institui mecanismo tributário através do Imposto 
de Renda Pessoa Física, para fins de estimulo à aqui-
sição de casa própria por contribuinte, desde que, ex-
clusivamente destinada para sua moradia”. 
RELATOR:  Deputado SILVIO COSTA. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária. 

PROJETO DE LEI Nº 2.713/07 – do Sr. Vignatti – que 
“altera a Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, que 
dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos cons-
titucionais relativos à reforma agrária, previstos no Ca-
pítulo III, Título VII, da Constituição Federal”. 
RELATOR:  Deputado NELSON PROENÇA. 
PARECER: pela compatibilidade e adequação finan-
ceira e orçamentária e, no mérito, pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 2.835/08 – do Sr. Antonio Car-
los Mendes Thame – que “acrescenta § 4º ao art. 21 
da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, para permitir 
que a dona de casa recolha contribuição previdenciá-
ria desde a data do casamento”. 
RELATOR:  Deputado RICARDO BERZOINI. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação finan-
ceira e orçamentária do Projeto, e da Emenda de Re-
lator da Comissão de Seguridade Social e Família. 

PROJETO DE LEI Nº 4.404/04 – do Sr. Fernando de 
Fabinho – que “autoriza o Poder Executivo a criar a Uni-
versidade Federal da Região de Feira de Santana”. 
RELATOR:  Deputado JOÃO DADO. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária. 

PROJETO DE LEI Nº 1.786/07 – do Sr. Edmilson Va-
lentim – que “dispõe sobre a reintegração no emprego 
dos funcionários da Dataprev, Empresa de Tecnolo-
gia e Informações da Previdência Social, em exercí-
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cio nos postos do INSS (Instituto Nacional de Seguro 
Social)”. 
RELATOR:  Deputado PEPE VARGAS. 
PARECER: pela não implicação da matéria com aumen-
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, 
não cabendo pronunciamento quanto à adequação 
financeira e orçamentária. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 19-10-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária e do Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 4.593/04 – do Sr. Vicentinho – 
que “institui isenção da Contribuição para o PIS/PASEP 
para as entidades sindicais de trabalhadores e remite 
créditos tributários da contribuição para o PIS/PASEP 
e da COFINS”. 
RELATOR:  Deputado RICARDO BERZOINI. 

PROJETO DE LEI Nº 2.533/07 – do Sr. Antonio Car-
los Mendes Thame – que “obriga a rescisão de todos 
os contratos de seguros acessórios ou vinculados a 
cartão de crédito ou de débito, quando solicitado o 
cancelamento do respectivo cartão pelo seu titular e 
dá outras providências”. 
RELATOR:  Deputado ANDRE VARGAS. 

PROJETO DE LEI Nº 4.750/09 – do Poder Executivo 
– que “altera o art. 6º da Lei nº 5.122, de 28 de setem-
bro de 1966, que dispõe sobre a criação do Banco da 
Amazônia S.A”. 
RELATOR:  Deputado PEDRO EUGÊNIO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.882/09 – do Sr. Ribamar Alves 
– que “dispõe sobre o pagamento de débitos por en-
tes da Administração Pública mediante uso de cheque 
nominal e dá outras providências”. 
RELATOR:  Deputado PEPE VARGAS. 

PROJETO DE LEI Nº 5.978/09 – do Sr. Walter Ihoshi 
– que “institui incentivo fiscal do Imposto sobre Produ-
tos Industrializados – IPI para a renovação da frota de 
automóveis com mais de dez anos de fabricação”. 
RELATOR:  Deputado RODRIGO ROCHA LOURES. 

B – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária (art. 54): 

PROJETO DE LEI Nº 4.975/09 – do Sr. Capitão Assu-
mção – que “estabelece que parte dos recursos cap-
tados junto ao Fundo Nacional de Segurança Pública 

seja destinado à estruturação e modernização dos 
Centros de Investigação e Prevenção de Incêndios 
dos Corpos de Bombeiros Militares”. (Apensado: PL 
5339/2009) 
RELATOR:  Deputado GUILHERME CAMPOS. 

PROJETO DE LEI Nº 5.491/09 – do MINISTÉRIO PÚ-
BLICO DA UNIÃO – que “dispõe sobre a criação de 
cargos e funções nos Quadros de Pessoal dos ramos 
do Ministério Público da União”. 
RELATOR:  Deputado VITAL DO RÊGO FILHO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.913/09 – do Poder Executivo 
– que “transforma Funções Comissionadas Técnicas 
– FCT, criadas pelo art. 58 da Medida Provisória nº 
2.229-43, de 6 de setembro de 2001, em cargos 
do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – 
DAS, em Gratificações de Exercício em Cargo de 
Confiança devida a militares e em Gratificações de 
Representação pelo Exercício de Função devida a 
militares”. 
RELATOR:  Deputado ARNALDO MADEIRA. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 14-10-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária e do Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 6.084/05 – do Sr. Fernando 
de Fabinho – que “dispõe sobre isenção de con-
tribuições sociais federais incidentes sobre medi-
camentos”. 
RELATOR:  Deputado VITAL DO RÊGO FILHO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.896/07 – do Sr. Carlos Souza 
– que “altera a Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, 
com a finalidade de destinar recursos à Conta de De-
senvolvimento Energético – CDE”. 
RELATOR:  Deputado RODRIGO ROCHA LOURES. 

PROJETO DE LEI Nº 5.652/09 – do Senado Federal 
– Alvaro Dias – (PLS 369/2003) – que “dispõe sobre 
títulos da dívida dos agronegócios e dá outras provi-
dências”. 
RELATOR:  Deputado PEDRO EUGÊNIO. 

B – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária (art. 54): 

PROJETO DE LEI Nº 5.916/09 – do Poder Execu-
tivo – que “altera os arts. 1º, 11, 16 e 17 e acres-
centa os arts.7º-A e 7º-B à Lei nº 9.519, de 26 de 
novembro de 1997, que dispõe sobre a reestrutu-
ração dos Corpos e Quadros de Oficiais e de Pra-
ças da Marinha”. 
RELATOR:  Deputado FÉLIX MENDONÇA. 
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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 3.266/08 – do Sr. Dr. Adilson 
Soares – que “dispõe sobre a criação das socieda-
des seguradoras especializadas em microsseguros, 
dos corretores de seguros especializados e dá outras 
providências”. 
RELATOR:  Deputado AELTON FREITAS. 

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA  
E CONTROLE 

REUNIÃO ORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA CONJUNTA COM A COMIS-
SÃO DE TURISMO E DESPORTO E A COMISSÃO 
DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE 
LOCAL: Anexo II, Plenário 09 
HORÁRIO: 10h 

A – Audiência Pública: 

Tema 

Preparativos para a Copa do Mundo de Futebol de 
2014.
Requerimentos:
REQ – 78/2009 CDU, do  Deputado Eduardo Sciarra.
REQ – 169/2009 CTD, do  Deputado Afonso Hamm.
REQ – 184/2009 CFFC, dos  Deputados Silvio Torres, 
Rômulo Gouveia e Paulo Rattes.

Convidado

ORLANDO SILVA DE JESUS JÚNIOR – Ministro de 
Estado do Esporte. 
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA CONJUNTA COM A COMIS-
SÃO DE TURISMO E DESPORTO 
LOCAL: Anexo II, Plenário 07 
HORÁRIO: 15h 

A – Audiência Pública: 

Tema

Discutir as providências relativas à organização da 
Copa do Mundo de 2014. Objeto do Req. 184/2009, 
dos Deps. Silvio Torres, Rômulo Gouveia e Paulo Rat-
tes, aprovado em 09/06/2009.

Convidado

LUIZ BARRETO, Ministro do Turismo.

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 

REUNIÃO ORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA 
LOCAL: Anexo II, Plenário 03 
HORÁRIO: 14h 

A – Audiência Pública: 

Tema: Discutir o Projeto “Trilhas da Saúde das Mu-
lheres”.
Origem: Requerimento nº 86/2009.
Iniciativa:  Deputada Emilia Fernandes.

Expositores

TÉLIA NEGRÃO, Secretária Executiva da Rede Femi-
nista de Saúde;
JUSSARA REIS PRÁ, Coordenadora do Núcleo In-
terdisciplinar de Estudos de Gênero da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul;
FERNANDA LOPES, Oficial de Programas do Fundo 
de População das Nações Unidas – UNFPA;
LIDIANE GONÇALVES, Assessora Técnica da Área Téc-
nica da Saúde da Mulher do Ministério da Saúde; e
CLAIR CARTILHOS, Coordenadora da Comissão Inter-
setorial de Saúde da Mulher – CISMU, e Conselheira 
Nacional de Saúde.

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E  
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
LOCAL: Anexo II, Plenário 02 
HORÁRIO: 10h 

A – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

PRIORIDADE 

MENSAGEM Nº 231/08 – do Poder Executivo – (AV 
289/2008) – que “submete à consideração do Con-
gresso Nacional proposta de cessão, ao Instituto Chi-
co Mendes de Conservação da Biodiversidade, do 
imóvel da União, com área de 135.000ha, situado no 
Município Ribeiro Gonçalves, Estado do Piauí, objeto 
do Processo nº 04911.000303/2004-42, destinado à 
implantação da Estação Ecológica Uruçuína”. 
RELATOR:  Deputado ANDRÉ DE PAULA. 
PARECER: pela aprovação, na forma do Projeto de 
Decreto Legislativo. 
Vista ao  Deputado Sarney Filho, em 16/09/2009. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.375/09 
– do Sr. Homero Pereira – que “determina a sustação 
do Decreto nº 6.695, de 15 de dezembro de 2008, que 
dá nova redação ao art. 152-A do Decreto nº 6.514, de 
22 de julho de 2008, que dispõe sobre as infrações e 
sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece 
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o processo administrativo federal para apuração destas 
infrações e dá outras providências”. 
RELATOR:  Deputado WANDENKOLK GONÇALVES. 
PARECER: pela aprovação. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 2.831/08 – do Sr. Max Rosen-
mann – que “define as condições para a exploração de 
espécimes nativas do Euterpe edulis, o palmiteiro”. 
RELATOR:  Deputado GERVÁSIO SILVA. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 
Vista ao  Deputado Fernando Marroni, em 
05/08/2009. 
O  Deputado Fernando Marroni apresentou voto em 
separado em 26/08/2009. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 19-10-09 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 2.831/08 – do Sr. Max Rosen-
mann – que “define as condições para a exploração de 
espécimes nativas do Euterpe edulis, o palmiteiro”. 
RELATOR:  Deputado GERVÁSIO SILVA. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 14-10-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 5.202/09 – da Sra. Janete Capi-
beribe – que “altera a Lei nº 7.827, de 27 de setembro 
de 1989, para incluir condicionantes relativos à biodiver-
sidade amazônica na aplicação dos recursos do Fundo 
Constitucional de Financiamento do Norte – FNO”. 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA 

REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA
LOCAL: Anexo II, Plenário 14 
HORÁRIO: 10h 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 453/09 Da Sra. Solange Almeida 
– que “requer a realização de Audiência Pública, com a 
presença do Presidente da Eletrobrás; do Secretário de 
Previdência Complementar; do Diretor de Fiscalização 
da SPC; do Diretor Financeiro de Furnas; do Diretor de 

Administração e Finanças da Eletronuclear; do Diretor 
Financeiro da Eletrobrás; de membros da firma Wat-
son Wyatt; da RSM Boucinhas, Campos & Conti; e do 
Presidente do Conselho Deliberativo de Administração 
da Fundação Real Grandeza, para debate acerca de 
supostas irregularidades contábeis que tiveram por ob-
jetivo o incremento artificial do superávit atuarial, por 
meio de cobranças de contribuições acima do devido, 
implicando perdas da capacidade de investimento em 
geração de energia”. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 411/07 – 
do Sr. Betinho Rosado – que “susta os efeitos de dis-
posição contida no art. 4º da Resolução Normativa nº 
207, de 09 de janeiro de 2006, da Agência Nacional 
de Energia Elétrica – ANEEL”. 
RELATOR:  Deputado ALEXANDRE SANTOS. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.138/08 
– do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame – que “determi-
na a sustação do Decreto nº 6.640, de 7 de novembro 
de 2008, do Poder Executivo, por exorbitar do poder 
regulamentar”. 
RELATOR:  Deputado JOSÉ OTÁVIO GERMANO. 
PARECER: pela rejeição. 
O  Deputado José Fernando Aparecido de Oliveira apre-
sentou voto em separado em 07/10/2009. 

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES  
E DE DEFESA NACIONAL 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
LOCAL: Plenário 03 do Anexo II 
HORÁRIO: após reunião de Eleição para Presidente. 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 329/09 Do Sr. Ivan Valente – que 
equer a criação de Subcomissão Especial com a fina-
lidade específica de acompanhar e fiscalizar os atos 
que precederão as Olimpíadas de 2016, garantindo o 
interesse público.

REQUERIMENTO Nº 330/09 Do Sr. Raul Jungmann 
– que requer a criação de Comissão Externa de parla-
mentares da CREDN, para visitar o Equador, Colômbia 
e Venezuela objetivando aumentar os contatos com 
os parlamentos. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

ORDINÁRIA 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 11/07 – do 
Sr. Antonio Carlos Mendes Thame – que “estabelece 
diretrizes para a negociação de atos internacionais 
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que regulem as obrigações brasileiras para redução 
de emissões de gases de efeito estufa e as ações 
cooperativas para enfrentar mudanças climáticas glo-
bais decorrentes da elevação da temperatura média 
no planeta”. 
RELATOR:  Deputado FERNANDO GABEIRA. 
PARECER: pela aprovação deste. 
Vista ao  Deputado Nilson Mourão, em 30/09/09. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 2.051/96 – do Sr. Ricardo Barros 
– que “dispõe sobre a assistência médica, hospitalar 
e educacional gratuita aos ex-combatentes e a seus 
dependentes, prevista no inciso IV do artigo 53 do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias”. (Apen-
sados: PLs 2712/00 e 4785/09) 
RELATOR:  Deputado CLAUDIO CAJADO. 
PARECER: pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.051/96 
e dos PL’s nºs 2.712/00 e 4.785/09, apensados, com 
Substitutivo. 
Vista conjunta aos  Deputados Capitão Assumção e 
Dr. Rosinha, em 27/05/09. 
O  Deputado Dr. Rosinha apresentou voto em separa-
do em 10/06/09. 
Adiada a votação por falta de “quorum”, em 
19/08/09.
Adiada a votação por falta de “quorum”, em 
16/09/09. 

ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 5.924/05 – do Sr. Chico Alencar 
– que “dispõe sobre a gratuidade no transporte cole-
tivo intermunicipal e interestadual para os jovens que 
devam comparecer às atividades referentes à seleção 
para o serviço militar obrigatório”. 
RELATOR:  Deputado EDUARDO LOPES. 
PARECER: pela aprovação. 
Vista ao  Deputado Jair Bolsonaro, em 16/09/09. 

PROJETO DE LEI Nº 915/07 – do Sr. João Bittar – que 
“altera a Lei nº 4.375, de 17 de agosto de 1964, Lei do 
Serviço Militar”. (Apensado: PL 2132/07) 
RELATOR:  Deputado JAIR BOLSONARO. 
PARECER: pela rejeição do Projeto de Lei nº 915/07, 
do PL nº 2.132/07, apensado, e da Emenda apresen-
tada na Comissão. 

PROJETO DE LEI Nº 2.292/07 – do Sr. Domingos Dutra 
– que “dispõe sobre a compensação financeira relativa 
ao resultado da exploração de atividades econômicas 
aeroespaciais e afins, e dá outras providências”. 
RELATOR:  Deputado DR. ROSINHA. 

PARECER: pela aprovação. 
Vista conjunta aos  Deputados Bonifácio de Andrada, 
Claudio Cajado, Marcondes Gadelha e Raul Jung-
mann, em 16/09/09. 
O  Deputado Claudio Cajado apresentou voto em se-
parado em 23/09/09. 

PROJETO DE LEI Nº 3.082/08 – do Sr. Homero Perei-
ra – que “reabre o prazo para as ratificações de con-
cessões e alienações de terras feitas pelos Estados 
em faixa de fronteira, altera o art. 7º do Decreto-Lei 
nº 1.414, de 18 de agosto de 1975, e dá outras pro-
vidências”. 
RELATOR:  Deputado CLAUDIO CAJADO. 
PARECER: pela aprovação. 
Vista ao  Deputado Nilson Mourão, em 17/12/08. 

PROJETO DE LEI Nº 4.025/08 – do Sr. Raul Jung-
mann – que “altera o art. 6º da Lei nº 9.883, de 7 de 
dezembro de 1999, que “Institui o Sistema Brasileiro 
de Inteligência – ABIN, e dá outras providências”, para 
criar a Controladoria das Atividades de Inteligência”. 
(Apensado: PL 4135/08) 
RELATOR:  Deputado CLAUDIO CAJADO. 
PARECER: pela aprovação do Projeto de Lei nº 
4.025/08, do PL nº 4.135/08 e da emenda apresenta-
da na Comissão, com Substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 4.274/08 – do Sr. Miguel Martini 
– que “determina que os ocupantes de cargos que re-
presentem o Governo em organizações internacionais 
sejam previamente aprovados pelo Senado Federal”. 
RELATOR:  Deputado IBSEN PINHEIRO. 
PARECER: pela aprovação. 

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA COM A PARTICIPAÇÃO DA 
COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DE-
FESA NACIONAL 
LOCAL: Anexo II, Plenário 13 
HORÁRIO: 09h 

A – Audiência Pública: 

Tema

“Os planos de transferência de tecnologia no processo 
de aquisição de caças para a Força Aérea Brasileira – 
FAB” – Requerimento nº 207/2009, do deputado Eduar-
do Gomes (CCTCI), e Requerimento nº 317/2009, dos 
deputados Severiano Alves, Renato Amary e George 
Hilton (CREDN). 

Convidados

NELSON JOBIM
Ministro de Estado da Defesa
SERGIO REZENDE
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Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia 
FREDERICO FLEURY CURADO
Diretor-presidente da Empresa Brasileira de Aeronáu-
tica S. A. (Embraer)
FERNANDO FERREIRA COSTA
Reitor da Universidade de Campinas (Unicamp)
JEAN-MARC MERIALDO
Diretor da Dassault International do Brasil Ltda.
BENGT JANÉR
Diretor da Saab no Brasil 
ROBERT E. GOWER
Vice-presidente da Boeing 
WALTER BARTELS
Diretor-presidente da Associação das Indústrias Ae-
roespaciais do Brasil (AIAB)

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Plenário 03 do Anexo II 
HORÁRIO: 10h 
Eleição Para Presidente da Comissão.

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

LOCAL: A Definir 
HORÁRIO: 15h 
Eleição para Vice-Presidente da Comissão. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMEN-
TO DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ (DIA 
15/10/2009) 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 5.235/09 – do Sr. Paes de Lira – 
que “altera a Lei nº 11.530, de 24 de outubro de 2007, 
que institui o Programa Nacional de Segurança Pública 
com Cidadania – PRONASCI, e a Lei nº 4.375, de 17 
de agosto de 1964, Lei do Serviço Militar, e dá outras 
providências”. 
RELATOR:  Deputado WILLIAM WOO. 

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E  
COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
LOCAL: Anexo II, Plenário 6 
HORÁRIO: 14h 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 167/09 Do Sr. Domingos Dutra – 
que “Requer que seja convidado o Ex-Presidente Fer-
nando Henrique Cardoso para fazer exposição seguida 

de debates sobre a descriminalização da maconha e 
a política de combate às drogas”. 

REQUERIMENTO Nº 169/09 Do Sr. William Woo – que 
“Requer seja convidado o Sr. Paulo Vanucchi, Ministro 
da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presi-
dência da República, para fazer exposição seguida de 
debates sobre os direitos humanos e a violência urbana, 
e artigo publicado no jornal O Globo de 26 de fevereiro 
de 2009 sob o título ‘Nova política para drogas’”. 

REQUERIMENTO Nº 171/09 Do Sr. Paes de Lira – 
que “Requer Audiência Pública para debater a des-
criminalização da maconha e a política de combate 
às drogas”. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plená-
rio: 

URGENTE 

EMENDAS DO SENADO FEDERAL AO PROJETO 
DE LEI Nº 370/07 – do Sr. Luiz Couto – que “Dispõe 
sobre o crime de extermínio de seres humanos, e dá 
outras providências”. 
RELATORA:  Deputada IRINY LOPES. 
PARECER: pela aprovação da Emenda nº 1 e pela 
rejeição das Emendas nº 2, 3 e 4. 
Os  Deputados Raul Jungmann e Paes de Lira apre-
sentaram votos em separado. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 3.842/08 – do Sr. Laerte Bessa 
– que “Altera dispositivos do Decreto-Lei nº 2.848, de 
7 de dezembro de 1940 – Código Penal e dá outras 
providências”. (Apensado: PL 4.197/08) 
RELATOR:  Deputado ALEXANDRE SILVEIRA. 
PARECER: pela aprovação deste, com substitutivo, e 
pela rejeição do PL 4.197/08, apensado. 
Vista ao  Deputado Antonio Carlos Biscaia, em 
15/4/09. 
O  Deputado Guilherme Campos apresentou voto em 
separado em 24/6/09. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 1.808/07 – do Sr. William Woo – 
que “Altera a Lei nº 5.070, de 1966, com a finalidade 
de permitir o uso dos recursos do FISTEL – Fundo de 
Fiscalização das Telecomunicações – na construção 
de estabelecimentos prisionais e na compra de equi-
pamentos de segurança”. 
RELATOR:  Deputado MARCELO ITAGIBA. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 
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PROJETO DE LEI Nº 4.306/08 – do Sr. Alexandre 
Silveira – que “Altera dispositivos do Decreto-Lei nº 
3.689 de 3 de outubro de 1941 – Código de Processo 
Penal, relativos ao Inquérito Policial, e dá outras pro-
vidências”. 
RELATOR:  Deputado GUILHERME CAMPOS. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 4.533/08 – do Sr. Jurandy Loureiro 
– que “Acrescenta dispositivo sobre o tempo máximo 
de permanência na direção de estabelecimentos pe-
nais à Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, que dispõe 
sobre a Execução Penal”. 
RELATOR:  Deputado DOMINGOS DUTRA. 
PARECER: pela rejeição. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMEN-
TO DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ (DIA 
15/10/2009) 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ 
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DES-
TA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 4.662/09 – do Senado Federal 
– Pedro Simon – (PLS 323/07) – que “Altera os arts. 
126, 131, 132 e 325 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de 
outubro de 1941 – Código de Processo Penal, e 3º da 
Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, para tornar mais 
eficientes as medidas cautelares de sequestro de bens 
de proveniência ilícita e estabelecer o pagamento de 
fiança para os crimes de lavagem de dinheiro”. (Apen-
sado: PL 5.191/09) 
RELATOR:  Deputado RAUL JUNGMANN. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 19-10-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 5.944/09 – do Sr. Eliene Lima – 
que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de fiscalização, 
pelo Corpo de Bombeiros, de casas de festas infantis 
e de empresas de locação de brinquedos”. 
RELATORA:  Deputada JANETE ROCHA PIETÁ. 

PROJETO DE LEI Nº 5.982/09 – do Sr. Jair Bolsona-
ro – que “Altera a redação do § 1º do 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 
munição, sobre o Sistema Nacional de Armas – Sinarm, 

define crimes e dá outras providências”. (Apensado: 
PL 5.997/09) 
RELATOR:  Deputado RAUL JUNGMANN. 

PROJETO DE LEI Nº 6.047/09 – do Sr. Major Fábio 
– que “Dispõe sobre a contratação de empresas que 
prestam serviços de brigadas de incêndio ou de socor-
ristas em estabelecimentos de grande porte”. 
RELATOR:  Deputado PAES DE LIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.066/09 – do Sr. Paulo Piau – 
que “Autoriza a dedução do imposto de renda devido 
dos valores doados pelas pessoas físicas e jurídicas 
ao Fundo Nacional Antidrogas”. 
RELATOR:  Deputado MARCELO ITAGIBA. 

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
LOCAL: Anexo II, Plenário 07 
HORÁRIO: 09h30min 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 318/09 Do Sr. Dr. Talmir – que 
“requer a realização de audiência pública conjunta 
com a Comissão de Legislação Participativa, para 
debater os direitos da família, em face da tramitação 
dos projetos de lei nº 2285/2007 ( Estatuto da Famí-
lia), e nº 6418/2005 (Define os crimes resultantes de 
discriminação e preconceito de raça, cor, etnia, reli-
gião ou origem)”. 

REQUERIMENTO Nº 319/09 Do Sr. Cleber Verde – 
que “requer a realização do I Congresso Brasileiro de 
Estudos da Seguridade Social em conjunto com a Co-
missão de Direitos Humanos e Minorias”. 

REQUERIMENTO Nº 321/09 Do Sr. Dr. Paulo César 
– que “solicita que seja realizada audiência pública 
para discutir o Projeto de Decreto Legislativo nº 129, 
de 2007, que “Autoriza a realização de plebiscito que 
definirá o limite de idade para a imputabilidade do me-
nor infrator””. 

REQUERIMENTO Nº 322/09 Do Sr. Raimundo Gomes 
de Matos – que “solicita a realização de Audiência 
Pública com a presença dos oradores selecionados 
pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e 
Comunidade (SBMFC): Dr. Gustavo Gusso, Dr. Tales 
Sampaio, Dra. Claunara Mendonça, Dr. Geraldo Gue-
des e Dr Erno Harzheim para debater questões liga-
das à inserção do Médico de Família e Comunidade, 
ou suas respectivas denominações no Sistema Ùnico 
de Saúde (SUS)”. 

REQUERIMENTO Nº 323/09 Do Sr. Dr. Paulo César 
– que “solicita que seja realizada audiência pública 
para discutir o Projeto de Lei nº 5.393, de 2009, que 



56694 Quarta-feira 14 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Outubro de 2009

“Dispõe sobre o piso salarial do Fisioterapeuta e do 
Terapeuta Ocupacional””. 

REQUERIMENTO Nº 324/09 Do Sr. Antonio Carlos 
Chamariz – que “requer a inclusão da Sra. MARIA DE 
FATIMA RIBEIRO DE OLIVEIRA RAMOS, Presidente 
do Centro de Recuperação Social – Desafio Jovem 
de Alagoas, para participar do Seminário sobre Dro-
gas e Álcool”. 

REQUERIMENTO Nº 325/09 Do Sr. Germano Bonow 
– (PL 3553/2008) – que “requer a realização de audi-
ência pública para discutir o projeto de lei nº 3.553, de 
2008, que “inclui a eletroconvulsoterapia – ECT, entre 
os procedimentos disponibilizados pelo Sistema Úni-
co de Saúde”. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plená-
rio: 

URGENTE 

PROJETO DE LEI Nº 7.703/06 – do Senado Federal 
– Benício Sampaio – (PLS 268/2002) – que “dispõe 
sobre o exercício da medicina”. 
RELATOR:  Deputado ELEUSES PAIVA. 
PARECER: pela aprovação deste, nos termos do Subs-
titutivo da Comissão de Trabalho, Administração e Ser-
viço Público, com emendas. 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 140/07 – do 
Sr. Eudes Xavier – que “altera os arts. 11 e 15 da Lei 
Complementar nº 108, de 29 de maio de 2001, para 
extinguir o voto de qualidade dos conselheiros presi-
dentes do conselho deliberativo e do conselho fiscal 
das entidades fechadas de previdência complementar 
cujos patrocinadores sejam instituições públicas da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municí-
pios, suas autarquias, fundações, empresas públicas 
e sociedades de economia mista e outras entidades 
públicas”. 
RELATOR:  Deputado LAEL VARELLA. 
PARECER: pela rejeição. 
Vista ao  Deputado Andre Zacharow, em 26/08/2009. 
O  Deputado Andre Zacharow apresentou voto em se-
parado em 01/09/2009. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 29/07 – da 
Sra. Jusmari Oliveira – que “susta os efeitos do disposto 
nos §§ 1º e 2º do art. 245 da Instrução Normativa do 
Ministério da Previdência Social – Secretaria da Receita 
Previdenciária nº 3, de 14 de julho de 2005”. 
RELATOR:  Deputado LAEL VARELLA. 
PARECER: pela aprovação. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 786/07 – do Sr. Jorge Tadeu Mu-
dalen – que “estabelece a obrigatoriedade do Poder Pú-
blico oferecer exame de acuidade auditiva e visual para 
os alunos que ingressam no ensino fundamental”. 
RELATOR:  Deputado MANATO. 
PARECER: pela aprovação deste, com Emenda, e da 
Emenda apresentada na Comissão. 
Vista conjunta aos  Deputados Alceni Guerra, Ribamar 
Alves e Saraiva Felipe, em 12/08/2009. 
O  Deputado José Carlos Vieira apresentou voto em 
separado em 10/06/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 4.255/08 – do Sr. Vicentinho Alves 
– que “dispõe sobre dedução de imposto de renda aos 
contribuintes que procederem à adoção de menores”. 
RELATOR:  Deputado ANDRE ZACHAROW. 
PARECER: pela aprovação. 
Vista à  Deputada Rita Camata, em 24/06/2009. 
A  Deputada Rita Camata apresentou voto em separa-
do em 30/06/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 384/07 – do Sr. Dr. Basegio – 
que “dispõe sobre a garantia do diagnóstico precoce 
do câncer de mama e do serviço radiológico do tipo 
mamográfico nas cidades poló”. 
RELATOR:  Deputado GERALDO PUDIM. 
PARECER: pela rejeição. 
Vista ao  Deputado Dr. Paulo César, em 09/06/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 3.223/92 – ONAIREVES MOU-
RA – que “dispõe sobre a autorização para as entida-
des desportivas promoverem concursos e sorteios de 
brindes”. (Apensados: PL 3231/2000, PL 4542/1994, 
PL 5315/2001 e PL 1720/1996) 
RELATOR:  Deputado MÁRIO HERINGER. 
PARECER: pela rejeição deste, e pela aprovação do 
PL 4542/1994, do PL 1720/1996, do PL 3231/2000, e 
do PL 5315/2001, apensados, com substitutivo. 
Vista ao  Deputado Geraldo Resende, em 
17/06/2009. 
O  Deputado Geraldo Resende apresentou voto em 
separado em 01/09/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 3.318/08 – do Sr. Antonio Bu-
lhões – que “altera o § 4º do art. 29 do Decreto-Lei nº 
221, de 28 de fevereiro de 1967, que “dispõe sobre a 
proteção e estímulo à pesca e dá outras providências”, 
de forma a possibilitar que pessoas com mais de 60 
anos fiquem dispensadas do pagamento da taxa anual 
para o exercício da pesca amadora”. 
RELATOR:  Deputado ROBERTO ALVES. 
PARECER: pela aprovação. 
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PROJETO DE LEI Nº 508/07 – do Sr. Sérgio Barradas 
Carneiro – que “altera dispositivos do Código Civil, dis-
pondo sobre igualdade de direitos sucessórios entre 
cônjuges e companheiros de união estável”. (Apensa-
dos: PL 2528/2007 e PL 3075/2008) 
RELATOR:  Deputado ROBERTO BRITTO. 
PARECER: pela aprovação deste, do PL 2528/2007, e 
do PL 3075/2008, apensados, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 714/07 – do Sr. Deley – que 
“estabelece a obrigatoriedade de advertência na em-
balagem e na bula de medicamentos da existência de 
substâncias consideradas “doping” no esporte”. 
RELATORA:  Deputada ANDREIA ZITO. 
PARECER: pela aprovação deste, forma do substitu-
tivo aprovado na Comissão de Turismo e Desporto e 
na Comissão Defesa do Consumidor. 

PROJETO DE LEI Nº 373/07 – do Sr. Flávio Bezerra – 
que “altera a Lei nº 8.213, de 1991, que dispõe sobre o 
plano de benefícios da Previdência social e dá outras 
providências e a Lei nº 8.212, de 1991, que dispõe so-
bre a organização da seguridade social, institui plano 
de custeio e dá outras providências”. 
RELATORA:  Deputada ELCIONE BARBALHO. 
PARECER: pela aprovação deste, na forma do Subs-
titutivo 1 da CAPADR. 

PROJETO DE LEI Nº 1.772/07 – do Sr. Carlos Bezerra 
– que “acrescenta dispositivos aos artigos 27 e 33 da 
Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976”. 
RELATOR:  Deputado DARCÍSIO PERONDI. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 7.377/02 – do Sr. Arnaldo Faria 
de Sá – que “altera a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 
1991, para estabelecer novos critérios de contribuição 
para efeito de comprovação de tempo de atividade de 
contribuinte individual, bem como modifica dispositivos 
da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que tratam da 
aposentadoria especial”. 
RELATOR:  Deputado GERMANO BONOW. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 2.127/03 – do Sr. Dr. Pinotti – que 
“dispõe sobre os serviços farmacêuticos de distribuição, 
dispensação e manipulação de medicamentos, produ-
tos para a saúde e outros que especifica, e dá outras 
providências”. (Apensado: PL 3189/2004) 
RELATOR:  Deputado SARAIVA FELIPE. 
PARECER: pela rejeição deste, da Emenda 1/2007 
da CDEIC, da Emenda 1/2008 da CSSF, da Emenda 
2/2008 da CSSF, da Emenda 3/2008 da CSSF, do Subs-
titutivo 1 da CDEIC, e do PL 3189/2004, apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 468/07 – do Sr. Flávio Bezerra – 
que “dispõe sobre a criação do Programa de Combate 

e Prevenção ao Câncer de Pele junto aos pescadores 
em todo o território nacional”. 
RELATOR:  Deputado DR. PAULO CÉSAR. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 1.296/07 – do Sr. Antonio Carlos 
Mendes Thame – que “altera a Lei nº 10.438, de 26 de 
abril de 2002, para conceder desconto na tarifa de ener-
gia elétrica consumida por entidades filantrópicas”. 
RELATOR:  Deputado SARAIVA FELIPE. 
PARECER: pela rejeição. 

Vista à  Deputada Cida Diogo, em 24/10/2007. 
O  Deputado Eduardo Barbosa apresentou voto em 
separado em 02/07/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 1.379/07 – do Sr. Rodovalho – que 
“acrescenta dispositivos ao art. 201 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”. 
RELATORA:  Deputada RITA CAMATA. 
PARECER: pela rejeição. 
O  Deputado Dr. Nechar apresentou voto em separado 
em 01/10/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 1.565/07 – da Sra. Andreia Zito 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade de banheiros 
públicos em agências bancárias e dá outras provi-
dências”. (Apensado: PL 1941/2007 (Apensados: PL 
2881/2008 (Apensado: PL 3286/2008) e PL 2778/2008 
(Apensado: PL 4269/2008))) 
RELATOR:  Deputado SIMÃO SESSIM. 
PARECER: pela aprovação deste, do PL 1941/2007, e 
do PL 3286/2008, apensados, com substitutivo, e pela 
rejeição do PL 2778/2008, do PL 2881/2008, e do PL 
4269/2008, apensados. 

PROJETO DE LEI Nº 1.619/07 – do Sr. Geraldo Resende – 
que “dispõe sobre a obrigação das prestadoras do Serviço 
Móvel Pessoal de enviar mensagem aos seus assinantes 
quando da realização de campanhas de vacinação”. 
RELATOR:  Deputado ACÉLIO CASAGRANDE. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 3.045/08 – do Sr. Sandes Júnior 
– que “cria o Programa Entrada do Idoso nos hospi-
tais e postos de saúde no âmbito de todo o Território 
Nacional”. 
RELATORA:  Deputada ELCIONE BARBALHO. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 3.155/08 – do Sr. Geraldo Re-
sende – que “altera a Lei nº 10.741, de 1º de outubro 
de 2003, que “Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá 
outras providências”, para tratar da identificação do 
veículo do idoso”. 
RELATOR:  Deputado MÁRIO HERINGER. 
PARECER: pela aprovação. 
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PROJETO DE LEI Nº 3.167/08 – do Sr. Luiz Carlos 
Hauly – que “dispõe sobre o fornecimento de medi-
camentos para portadores de doenças crônicas de 
baixa prevalência ou rara a pacientes da rede pública 
de saúde e dá outras providências”. (Apensado: PL 
3749/2008) 
RELATOR:  Deputado NAZARENO FONTELES. 
PARECER: pela rejeição deste, e do PL 3749/2008, 
apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 4.271/08 – do Sr. José Santana 
de Vasconcellos – que “modifica a Lei nº 10.833, de 
29 de dezembro de 2003, que altera a Legislação Tri-
butária Federal e dá outras providências”. 
RELATOR:  Deputado LAEL VARELLA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 4.951/09 – do Sr. Nelson Bor-
nier – que “torna obrigatório a permanência de uma 
equipe de primeiros socorros em todos os shopping 
centers, hipermercados, supermercados e estabe-
lecimentos congêneres de grande porte e dá outras 
providências”. 
RELATOR:  Deputado DR. PAULO CÉSAR. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 5.203/09 – do Sr. Arlindo China-
glia – que “dispõe sobre as comissões intergestores 
do Sistema Único de Saúde e suas respectivas com-
posições e dá outras providências”. 
RELATOR:  Deputado FERNANDO CORUJA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 4.389/04 – do Sr. João Campos – 
que “dispõe sobre a gratuidade do traslado interestadual 
de cadáveres ou restos mortais humanos, bem como 
de órgãos e tecidos humanos para fins de transplante, 
por empresas brasileiras de transporte aéreo”. 
RELATORA:  Deputada ELCIONE BARBALHO. 
PARECER: pela aprovação parcial, com substitutivo. 
Vista conjunta aos  Deputados Nazareno Fonteles e 
Saraiva Felipe, em 24/10/2007. 
O  Deputado Nazareno Fonteles apresentou voto em 
separado em 28/11/2007. 

PROJETO DE LEI Nº 5.177/05 – do Sr. Celso Russo-
manno – que “acrescenta dispositivo à Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943, para garantir seguro de 
vida aos jornalistas profissionais”. 
RELATOR:  Deputado GERALDO RESENDE. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 5.312/05 – dos Srs. Luiz Carlos 
Hauly e Rafael Guerra – que “dispõe sobre a criação 
do Fundo Nacional de Financiamento da Saúde – FUN-
PROSUS e dá outras providências”. 

RELATOR:  Deputado GERMANO BONOW. 
PARECER: pela aprovação, com emendas. 

PROJETO DE LEI Nº 5.635/05 – do Sr. Onyx Loren-
zoni – que “regulamenta a profissão de Protesista / 
Ortesista”. 
RELATOR:  Deputado MAURÍCIO TRINDADE. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 
Vista ao  Deputado Nazareno Fonteles, em 
02/07/2008. 
O  Deputado Nazareno Fonteles apresentou voto em 
separado em 09/07/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 336/07 – do Sr. Ciro Pedrosa – 
que “altera a Lei nº 10.674, de 16 de maio de 2003, que 
“obriga a que os produtos alimentícios comercializados 
informem sobre a presença de glúten, como medida 
preventiva e de controle da doença celíaca””. 
RELATOR:  Deputado MAURÍCIO TRINDADE. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 642/07 – do Sr. George Hilton – 
que “dispõe sobre a regulamentação da Profissão de 
Instrumentador”. 
RELATORA:  Deputada ELCIONE BARBALHO. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 2.131/07 – do Sr. Edgar Moury – 
que “torna obrigatória a homologação em cartório de 
todo contrato de empréstimo consignado a ser efetuado 
por aposentado ou pensionista do INSS”. (Apensados: 
PL 2205/2007 e PL 5608/2009) 
RELATOR:  Deputado DARCÍSIO PERONDI. 
PARECER: pela rejeição deste, e pela aprovação do 
PL 2205/2007, e do PL 5608/2009, apensados, com 
Substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 3.991/08 – do Sr. Jefferson Cam-
pos – que “altera a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, 
para acrescentar § 7º ao art. 55, a fim de conceder aos 
templos religiosos a isenção das contribuições desti-
nadas à seguridade social”. 
RELATOR:  Deputado JOSÉ C. STANGARLINI. 
PARECER: pela aprovação. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 14-10-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 4.326/08 – do Sr. Jair Bolsona-
ro – que “acrescenta art. 46-A à Lei nº 5.292, de 8 de 
junho de 1967, que dispõe sobre a prestação do Ser-
viço Militar pelos estudantes de Medicina, Farmácia, 
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Odontologia e Veterinária e pelos Médicos, Farma-
cêuticos, Dentistas e Veterinários, em decorrência de 
dispositivos da Lei nº 4.375, de 17 de agosto de 1964, 
para conceder incentivo aos médicos que tenham re-
alizado o Estágio de Adaptação e Serviços (EAS) nas 
Forças Armadas”. 
RELATOR:  Deputado RAIMUNDO GOMES DE MA-
TOS. 

PROJETO DE LEI Nº 6.078/09 – do Poder Executivo 
– que “acresce e altera dispositivos da Lei nº 4.375, 
de 17 de agosto de 1964, que dispõe sobre o Serviço 
Militar, e altera dispositivos da Lei nº 5.292, de 8 de 
junho de 1967, que dispõe sobre a Prestação do Ser-
viço Militar pelos Estudantes de Medicina, Farmácia, 
Odontologia e Veterinária e pelos Médicos, Farmacêu-
ticos, Dentistas e Veterinários”. 
RELATOR:  Deputado RAIMUNDO GOMES DE MA-
TOS. 

COMISSÃO DE TRABALHO, DE  
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO 

AUDIÊNCIA PÚBLICA 
LOCAL: Anexo II, Plenário 12 
HORÁRIO: 9h 

A – Audiência Pública: 

Tema

Debater o Projeto de Lei nº 5.649/09 – do Senado Fe-
deral – que “dispõe sobre a condição de perito oficial 
dos papiloscopistas em suas perícias específicas e dá 
outras providências”.
( Requerimento nº. 276/09 –  Deputada Vanessa Gra-
zziotin )

Convidados

Humberto Jorge de Araújo Pontes – Presidente da 
Associação Brasileira de Criminalística
Iremar Paulino – Presidente da Associação Brasiliense 
dos Peritos Criminais
Antônio Tadeu Nicoletti Pereira – Perito Papilosco-
pista
Nadiel Dias da Costa – Perito Papiloscopista.

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 12 
HORÁRIO: 10h30min 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 277/09 Do Sr. Wilson Braga – que 
“rerquer a realização de Audiência Pública na Comis-
são de Tabalho, Administração e Serviço Público, com 
o objetivo de discutir a matéria contida no Decreto nº 

6.959, de 15 de setembro de 2007, que estabelece 
limite financeiro para o PAA/Leite”. 

REQUERIMENTO Nº 278/09 Do Sr. Roberto Santia-
go – (PL 3981/2008) – que “requer que seja realizada 
Audiência Pública para debater Projeto de Lei Nº 3981, 
de 2008, que dispõe sobre a criação do Conselho Fe-
deral e dos Conselhos Regionais de Jornalismo, so-
bre o exercício da profissão de Jornalista, e dá outras 
providências”. 

REQUERIMENTO Nº 279/09 Da Sra. Maria Helena 
– que “solicita audiência pública, com a presença de 
Representantes dos Ministérios da Educação; do Pla-
nejamento, Orçamento e Gestão; da Defesa; dos Co-
légios Militares de Brasília e de outros estados brasi-
leiros; e de Representantes dos extintos Territórios de 
Roraima, Rondônia e Amapá, para debater emendas 
ao PL 5.918/2009”. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plená-
rio: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 439/08 – do 
Sr. Márcio França – que “dispõe sobre o Regime Es-
pecial de Monitoramento Financeiro de Brasileiros no 
Exterior – REMF e dá outras providências”. 
RELATOR:  Deputado EUDES XAVIER. 
PARECER: pela rejeição. 
O  Deputado Paulo Pereira da Silva apresentou voto 
em separado em 24/06/2009. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 493/09 – do 
Sr. Antonio Carlos Mendes Thame – que “regulamenta 
o tratamento diferenciado dos produtos e serviços e de 
seus processos de elaboração e prestação em razão 
do impacto ambiental que causem, como princípio geral 
da atividade econômica na defesa do meio ambiente 
e do equilíbrio ecológico e o estabelecimento de crité-
rios especiais de tributação com o objetivo de prevenir 
desequilíbrios da concorrência para bens produtos e 
serviços de menor impacto ambiental”. 
RELATOR:  Deputado SABINO CASTELO BRANCO. 
PARECER: pela aprovação. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 1.038/03 – do Sr. Ricardo Izar 
– que “acrescenta inciso VIII e parágrafo único ao art. 
473 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para 
dispor sobre falta justificada de pais de crianças por-
tadoras de deficiência física para acompanhamento 
de terapias e tratamentos médicos”. (Apensados: PL 
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2452/2003, PL 1265/2003, PL 3768/2004, PL 3799/2008 
e PL 4674/2009) 
RELATORA:  Deputada MANUELA D’ÁVILA. 
PARECER: pela aprovação deste, do PL 1265/2003, do 
PL 2452/2003, do PL 3768/2004, do PL 3799/2008, e 
do PL 4674/2009, apensados, com substitutivo. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 4.017/04 – do Senado Federal 
– Antônio Carlos Magalhães – (PLS 168/2000) – que 
“altera a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, que dis-
põe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos 
nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de 
mandato, cargo, emprego ou função na Administração 
Pública Direta, Indireta ou Fundacional e dá outras pro-
vidências, para dispor sobre viagens oficiais”. 
RELATORA:  Deputada THELMA DE OLIVEIRA. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 4.556/08 – do Senado Federal 
– Cristovam Buarque – que “autoriza o Poder Execu-
tivo a criar a Agência Nacional de Proteção à Criança 
e ao Adolescente”. 
RELATORA:  Deputada GORETE PEREIRA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 5.536/09 – do Poder Executi-
vo – que “autoriza a União a doar ao Estado de Mato 
Grosso as áreas de domínio federal nas Glebas de-
nominadas Maiká, em litígio na Ação Cível Originária 
nº 488, que tramita no Supremo Tribunal Federal, e 
Cristalino/Divisa, de que trata a Ação Discriminatória 
nº 00.00.04321-4, suspensa por decisão do STF na 
Reclamação nº 2646”. 
RELATOR:  Deputado PEDRO HENRY. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 5.649/09 – do Senado Federal 
– Ideli Salvatti – (PLS 244/2009) – que “dispõe sobre 
a condição de perito oficial dos papiloscopistas em 
suas perícias específicas e dá outras providências”. 
(Apensado: PL 977/2007) 
RELATOR:  Deputado JOÃO CAMPOS. 
PARECER: pela aprovação deste e pela rejeição das 
emendas nºs 1 e 2, apresentadas na Comissão, e do 
PL nº 977/07, apensado.
Vista ao  Deputado Efraim Filho, em 23/09/2009. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 142/03 – do Sr. Aloysio Nunes 
Ferreira – que “revoga o parágrafo único do art. 442 
da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprova-

da pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943”. 
(Apensados: PL 427/2003, PL 439/2003, PL 951/2003 
e PL 1293/2003) 
RELATOR:  Deputado SANDRO MABEL. 
PARECER: pela rejeição deste, do PL 427/2003, do 
PL 439/2003, do PL 951/2003, e do PL 1293/2003, 
apensados. 
O  Deputado Daniel Almeida apresentou voto em se-
parado em 12/04/2005. 

PROJETO DE LEI Nº 343/03 – do Sr. Paes Landim – 
que “altera a redação do § 2º e acrescenta § 3º.ao art. 
453, da Consolidação das Leis do Trabalho”. (Apensa-
do: PL 3728/2008) 
RELATOR:  Deputado EDIGAR MÃO BRANCA. 
PARECER: pela rejeição deste e pela aprovação do 
PL 3.728/08, apensado, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 431/03 – do Sr. Paes Landim – 
que “altera a redação do art. 458 da Consolidação das 
Leis do Trabalho”. (Apensado: PL 1889/2003) 
RELATOR:  Deputado EDGAR MOURY. 
PARECER: pela rejeição deste, e do PL 1889/2003, 
apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 795/03 – do Sr. Leonardo Piccia-
ni – que “dispõe sobre a regulamentação da atividade 
profissional de Psicomotricista e autoriza a criação 
dos Conselhos Federal e Regionais de Psicomotri-
cidade”. 
RELATOR:  Deputado VINICIUS CARVALHO. 
PARECER: pela aprovação. 
Vista ao  Deputado Paulo Rocha, em 07/10/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 3.098/04 – do Sr. Sandro Mabel 
– que “acrescenta parágrafo único ao art. 444 da Con-
solidação das Leis do Trabalho, para dispor sobre a livre 
estipulação das relações contratuais de trabalho”. 
RELATOR:  Deputado VICENTINHO. 
PARECER: pela rejeição. 
Vista ao  Deputado Carlos Alberto Leréia, em 
20/06/2007. 
O  Deputado Carlos Alberto Leréia apresentou voto em 
separado em 27/06/2007. 

PROJETO DE LEI Nº 6.259/05 – dos Srs. Inácio Arruda 
e Daniel Almeida – que “dispõe sobre a isonomia sala-
rial, benefícios e vantagens dos empregados do Banco 
do Brasil S/A, da Caixa Econômica Federal, Banco do 
Nordeste S/A e Banco da Amazônia S/A, ingressos a 
partir da Resolução nº 9, de 30 de maio de 1995, e nº 
10, de 08 de outubro de 1996, do Conselho de Coor-
denação e Controle das Estatais – CCE /DEST”. 
RELATOR:  Deputado EUDES XAVIER. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 



Outubro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 14 56699 

Vista ao  Deputado Roberto Santiago, em 
29/08/2007. 
O  Deputado Pedro Henry apresentou voto em sepa-
rado em 01/10/2007. 

Adiada a votação, por duas sessões, a requerimento do 
Relator, Dep. Tarcísio Zimmermann, em 05/09/2007. 

PROJETO DE LEI Nº 6.401/05 – do Sr. Severiano Al-
ves – que “cria o Grupo de Atividades de Autônomos”. 
(Apensado: PL 3505/2008) 
RELATOR:  Deputado PAULO ROCHA. 
PARECER: pela aprovação deste, e do PL 3505/2008, 
apensado, com substitutivo. 
Vista ao  Deputado Fernando Nascimento, em 
10/06/2009. 
Adiada a discussão a requerimento do  Deputado Paulo 
Rocha, em 03/06/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 2.130/07 – do Sr. Edgar Moury 
– que “acresce o inciso VI ao art. 789-B da CLT ins-
tituído pela Lei nº 10.537, de 27 de agosto de 2002, 
que alterou os arts. 789 e 790 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, 
de 1º de maio de 1943, sobre custas e emolumentos 
da Justiça do Trabalho, e acrescentou os arts. 789-A, 
789-B, 790-A e 790-B”. 
RELATOR:  Deputado SABINO CASTELO BRANCO. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 2.431/07 – da Sra. Maria do Ro-
sário – que “dispõe sobre a inclusão, nos currículos es-
colares, de conteúdos e práticas que contribuam para 
o combate da violência doméstica contra a mulher, 
ampliando a efetividade da Lei Maria da Penha, Lei nº 
11.340, de 7 de agosto de 2006, notadamente no to-
cante à implementação dos incisos V, VIII e IX de seu 
art. 8º”. (Apensados: PL 2629/2007 e PL 3361/2008) 
RELATORA:  Deputada VANESSA GRAZZIOTIN. 
PARECER: pela aprovação deste, dos PLs nºs 2.629/07e 
3.361/08, apensados, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 2.673/07 – dos Srs. Jorge Bittar 
e Luiz Sérgio – que “altera a Consolidação das Leis do 
Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 
1º de maio de 1943, para dispor sobre as condições 
especiais sobre a duração e condições do trabalho 
em teleatendimento (telemarketing)”. (Apensados: PL 
4899/2009 e PL 5851/2009) 
RELATOR:  Deputado VICENTINHO. 
PARECER: pela aprovação deste e dos PLs nºs 4.899/09 
e 5.851/09, apensados, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 3.352/08 – do Sr. Flávio Bezer-
ra – que “altera a Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 
1966, a Lei nº 5.517, de 23 de outubro de 1968, e dá 
outras providências”. 

RELATOR:  Deputado WILSON BRAGA. 
PARECER: pela aprovação, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 5.071/09 – do Sr. Antonio Car-
los Mendes Thame – que “regulamenta o inciso XVI 
do art. 22 da Constituição Federal que trata da orga-
nização do sistema nacional de emprego, para a ado-
ção de políticas anticíclicas de emprego e dá outras 
providências”. 
RELATOR:  Deputado FERNANDO NASCIMENTO. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 5.206/09 – do Sr. Uldurico Pinto 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade da distribuição 
equitativa, entre os titulares das respectivas contas 
bancárias, dos valores apurados com as vendas das 
folhas de pagamento de servidores e empregados pú-
blicos para as instituições financeiras”. 
RELATOR:  Deputado GLADSON CAMELI. 
PARECER: pela rejeição. 
Vista ao  Deputado Sabino Castelo Branco, em 
07/10/2009. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 19-10-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 1.093/07 – do Sr. Celso Russo-
manno – que “regulamenta a profissão de Controlador 
de Tráfego Aéreo e dá outras providências”. 
RELATOR:  Deputado LUCIANO CASTRO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.178/08 – do Sr. Léo Vivas – 
que “acrescenta artigo ao Decreto-Lei nº 5.452, de 1º 
de maio de 1943, que aprovou a Consolidação das 
Leis do Trabalho – CLT, para fixar prazo de validade 
de apresentação de certificado de conclusão de curso 
para fins de contratação”. 
RELATOR:  Deputado EUDES XAVIER. 

PROJETO DE LEI Nº 4.430/08 – dos Srs. Tarcísio Zim-
mermann e Eudes Xavier – que “dispõe sobre a orga-
nização sindical, o custeio das entidades sindicais e a 
representação dos trabalhadores nos locais de traba-
lho, e altera a Consolidação das Leis do Trabalho para 
dispor sobre o diálogo social, a negociação coletiva e 
as convenções e acordos coletivos de trabalho”. (Apen-
sados: PL 5193/2009, PL 5401/2009 (Apensados: PL 
5684/2009 e PL 5996/2009) e PL 5622/2009) 
RELATOR:  Deputado SANDRO MABEL. 

PROJETO DE LEI Nº 4.648/09 – do Sr. Vicentinho – 
que “acrescenta dispositivo à Consolidação das Leis 
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do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 
1º de maio de 1943, para dispor sobre a imprevisibili-
dade da perícia”. 
RELATOR:  Deputado PAULO ROCHA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.763/09 – do Sr. Carlos Bezerra – 
que “altera o art. 147 da Consolidação das Leis do Trabalho 
– CLT, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio 
de 1943, para suprimir a expressão “sem justa causa””. 
RELATOR:  Deputado SANDRO MABEL. 

PROJETO DE LEI Nº 4.789/09 – do Sr. Rodovalho – 
que “altera a redação do art. 844 da Consolidação das 
Leis do Trabalho para dispor sobre a revelia em casos 
de não-comparecimento do reclamado à audiência”. 
RELATORA:  Deputada GORETE PEREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.983/09 – do Sr. Roberto Alves 
– que “dispõe sobre a regulamentação da Profissão 
de Modelo de Passarela”. 
RELATOR:  Deputado MARCIO JUNQUEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.239/09 – do Sr. Carlos Bezerra 
– que “altera o art. 605 da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 
maio de 1943, para alterar o prazo para a publicação 
do edital de cobrança da contribuição sindical e incluir 
a Internet como veículo de publicação”. 
RELATOR:  Deputado ROBERTO SANTIAGO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.323/09 – do Sr. Carlos Be-
zerra – que “altera o art. 819 da Consolidação das 
Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943, para disciplinar a ativi-
dade do intérprete de testemunha perante a Justiça 
do Trabalho”. 
RELATORA:  Deputada MANUELA D’ÁVILA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.392/09 – da Sra. Aline Corrêa – 
que “acrescenta parágrafos ao art. 461 da Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, 
de 1º de maio de 1943, para dispor sobre a prescrição 
do direito de ação relativa à equiparação salarial”. 
RELATOR:  Deputado SANDRO MABEL. 

PROJETO DE LEI Nº 5.423/09 – do Sr. Carlos Bezer-
ra – que “acrescenta dispositivo à Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, 
de 1º de maio de 1943, estabelecendo que os juros de 
mora, nas condenações por danos morais, incidem a 
partir da data da ocorrência do dano”. 
RELATOR:  Deputado VICENTINHO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.425/09 – do Sr. Arnaldo Faria 
de Sá – que “dispõe sobre a regulamentação da pro-
fissão de Cerimonialista e suas correlatas e dá outras 
providências”. 
RELATORA:  Deputada MANUELA D’ÁVILA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.453/09 – do Sr. Edgar Moury 
– que “acrescenta o art. 789 – C à Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, 
de 1° de maio de 1943”. 
RELATOR:  Deputado EUDES XAVIER. 

PROJETO DE LEI Nº 5.554/09 – do Sr. Capitão Assu-
mção – que “dispõe sobre a profissão do profissional 
de coaching (coach), e dá outras providências”. 
RELATOR:  Deputado EUDES XAVIER. 

PROJETO DE LEI Nº 5.601/09 – do Sr. Dagoberto – 
que “dispõe sobre a regulamentação da profissão de 
Corretor de Veículos Automotores”. 
RELATOR:  Deputado LUIZ CARLOS BUSATO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.802/09 – do Sr. Mauro Nazif – 
que “acrescenta dispositivos à Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de 
maio de 1943, a fim de autorizar a ausência ao serviço 
do empregado que for prestar concurso público”. 
RELATORA:  Deputada MARIA HELENA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.920/09 – do Poder Executi-
vo – que “dispõe sobre a instituição do Adicional por 
Participação em Missão no Exterior; a remuneração 
do Grupo de Suporte à Fiscalização Agropecuária, 
de que tratam as Leis nºs 10.484, de 3 de julho de 
2002, 11.090, de 7 de janeiro de 2005, e 11.344, de 8 
de setembro de 2006, da Carreira de Agente Peniten-
ciário Federal, de que trata a Lei nº 11.907, de 2 de 
fevereiro de 2009, dos Empregos Públicos do Quadro 
de Pessoal do Hospital das Forças Armadas – HFA, 
de que trata a Lei nº 10.225, de 15 de maio de 2001, 
do Plano de Carreiras dos Cargos de Tecnologia Mili-
tar, de que tratam as Leis nºs 9.657, de 3 de junho de 
1998, e 11.355, de 19 de outubro de 2006, da área de 
Auditoria do Sistema Único de Saúde, de que trata a 
Lei nº 11.344, de 8 de setembro de 2006; a instituição 
de estrutura remuneratória para os cargos efetivos de 
Engenheiro, Arquiteto, Economista, Estatístico e Geólo-
go; a remuneração do Plano de Carreiras e Cargos da 
ABIN, de que trata a Lei nº 11.776, de 17 de setembro 
de 2008, e dá outras providências”. 
RELATOR:  Deputado LUIZ CARLOS BUSATO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.930/09 – do Sr. Carlos Bezerra 
– que “acrescenta parágrafo único ao art. 1º da Lei nº 
9.307, de 23 de setembro de 1996, que dispõe sobre 
arbitragem, para excluir as relações individuais de tra-
balho do âmbito de sua incidência”. 
RELATOR:  Deputado VICENTINHO. 

PROJETO DE LEI Nº 6.014/09 – do Sr. Dr. Talmir – 
que “altera o art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho 
de 1991, para incluir portadores do vírus HIV entre os 
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beneficiários da reserva de vaga para reabilitados e 
pessoas com deficiência habilitadas”. 
RELATOR:  Deputado MAURO NAZIF. 

PROJETO DE LEI Nº 6.015/09 – do Sr. Clóvis Fecury 
– que “revogam-se os §§ 1º, 2º, 4º, 5º e 6º do art. 899 
da Consolidação das Leis do trabalho (CLT), aprovada 
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, o 
art. 7º da Lei nº 5.584, de 26 de junho de 1970, o art. 
13 da Lei nº 7.701, de 21 de dezembro de 1988, e o 
art. 40 da Lei nº 8.177, de 1º de março de 1991, para 
extinguir a exigência de depósito recursal nas ações 
trabalhistas”. 
RELATOR:  Deputado SABINO CASTELO BRANCO. 

PROJETO DE LEI Nº 6.044/09 – do Sr. Maurício Trin-
dade – que “acrescenta dispositivo à Lei nº 11.692, de 
10 de junho de 2008, que dispõe sobre o Programa 
Nacional de Inclusão de Jovens – Projovem”. 
RELATORA:  Deputada MANUELA D’ÁVILA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.083/09 – do Sr. Luiz Couto – que 
“institui a obrigatoriedade de realização de ginástica 
laboral no âmbito dos órgãos e entidades da adminis-
tração pública federal direta e indireta”. 
RELATORA:  Deputada GORETE PEREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.092/09 – do Sr. Roberto Ro-
cha – que “autoriza o Poder Executivo a criar a Uni-
versidade Federal do Sul Maranhense, no Estado do 
Maranhão”. 
RELATOR:  Deputado FERNANDO NASCIMENTO. 

PROJETO DE LEI Nº 6.021/09 – do Sr. Marcos Montes 
– que “altera dispositivos contidos na Lei nº 8.212, de 
24 de julho de 1991, e na Lei nº 10.836, de 9 de janeiro 
de 2004, para condicionar a concessão de Bolsa Fa-
mília à inscrição em programa de qualificação profis-
sional complementar e instituir incentivo fiscal para as 
empresas que contratarem trabalhadores qualificados 
por esses programas”. 
RELATOR:  Deputado SABINO CASTELO BRANCO. 

PROJETO DE LEI Nº 6.027/09 – do Sr. Marcelo Ita-
giba – que “altera a Lei nº 10.233, de 5 de junho de 
2001, a fim de isentar de tarifa de pedágio os veículos 
automotores de duas rodas”. 
RELATOR:  Deputado ROBERTO SANTIAGO. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 5.414/09 – da Sra. Sueli Vidigal 
– que “regulamenta o prazo para julgamentos dos pro-

cessos de irregularidades junto ao Tribunal de Contas 
da União – TCU”. 
RELATOR:  Deputado GLADSON CAMELI. 

PROJETO DE LEI Nº 5.609/09 – do Sr. Marcelo Teixeira 
– que “altera a Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, 
para estabelecer novo prazo para os órgãos público 
federais formalizarem a retirada da inadiplência dos 
Municipios que apresentarem a documentação neces-
sária ao retorno á condição de adimplentes”. 
RELATOR:  Deputado SABINO CASTELO BRANCO. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 14-10-09 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 4.277/08 – do Sr. Rodovalho – 
que “altera o § 2º do art. 3º da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, adicionando novo critério de desempate 
em licitações públicas”. 
RELATOR:  Deputado JOÃO CAMPOS. 

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 

REUNIÃO ORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA CONJUNTA COM A COMIS-
SÃO DE TURISMO E DESPORTO E A COMISSÃO 
DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE 
LOCAL: Anexo II, Plenário 09 
HORÁRIO: 10h 

A – Audiência Pública: 

Tema: 

Preparativos para a Copa do Mundo de Futebol de 
2014.

Requerimentos

REQ – 78/2009 CDU, do  Deputado Eduardo Sciarra.
REQ – 169/2009 CTD, do  Deputado Afonso Hamm.
REQ – 184/2009 CFFC, dos  Deputados Silvio Torres, 
Rômulo Gouveia e Paulo Rattes.
Convidado:
ORLANDO SILVA DE JESUS JÚNIOR – Ministro de 
Estado do Esporte. 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 05 
HORÁRIO: 14h 
Mesa Redonda 
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Para tratar do PL 4.614 de 2009, de autoria do  Deputado 
Otavio Leite, que “Altera o § 1º do art. 56 da Lei nº 9.615 
de 1998, para assegurar, ao Comitê Olímpico Brasileiro, 
ao Comitê Paraolímpico Brasileiro e aos Clubes Des-
portivos Brasileiros Formadores de Atletas Olímpicos 
a destinação dos recursos financeiros resultantes do 
percentual de que trata o inciso VI de seu caput” e seu 
apensado o PL 5.818 de 2009, de autoria do  Deputado 
Sílvio Torres, que “ Altera o art. 56 da Lei nº 9.615, de 
24 de março de 1998. 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 202/09 Do Sr. Eugênio Rabelo – 
que “venho requerer a Vossa Excelência que submeta 
à apreciação da Comissão de Turismo e Desporto um 
voto de aplauso ao Exmo. Sr. Ministro do Esporte, Or-
lando Silva Jesus Júnior”. 

REQUERIMENTO Nº 203/09 Da Comissão de Turismo 
e Desporto – que “requer a realização de Audiência 
Pública para conhecer o planejamento para a reali-
zação das Olimpíadas de 2016 na Cidade do Rio de 
Janeiro”. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 3.850/08 – do Sr. Bernardo 
Ariston – que “altera a redação dos arts. 155 e 157 
do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 
– Código Penal”. 
RELATORA:  Deputada LÍDICE DA MATA. 
PARECER: pela rejeição. 
Vista conjunta aos  Deputados Alex Canziani e Carlos 
Eduardo Cadoca, em 19/08/2009. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 4.627/09 – do Sr. Vital do Rêgo 
Filho – que “dá nova redação ao § 3º do art. 25 da 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, tornando sua execução obri-
gatória, nos casos que especifica”. 
RELATOR:  Deputado AFONSO HAMM. 
PARECER: pela aprovação deste, e da Emenda 1/2009 
da CTD, com emendas. 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA CONJUNTA COM A COMIS-
SÃO DE TURISMO E DESPORTO 
LOCAL: Anexo II, Plenário 07 
HORÁRIO: 15h 

A – Audiência Pública: 

Tema

Discutir as providências relativas à organização da 
Copa do Mundo de 2014. Objeto do Req. 184/2009, 
dos Deps. Silvio Torres, Rômulo Gouveia e Paulo Rat-
tes, aprovado em 09/06/2009.

Convidado

– LUIZ BARRETO, Ministro do Turismo.

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 16-10-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 3.700/04 – do Sr. Arnaldo Faria 
de Sá – que “dispõe sobre a instituição no Brasil, do 
conceito de férias partilhadas na forma que específica 
e dá outras providências”. 
RELATORA:  Deputada LÍDICE DA MATA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.000/09 – do Sr. Pedro Novais 
– que “dispõe sobre medidas destinadas a melhorar 
as condições de turismo no território nacional”. 
RELATOR:  Deputado ALBANO FRANCO. 

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES 

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA 
LOCAL: Anexo II, Plenário 11 
HORÁRIO: 10h 

A – Audiência Pública: 

Tema

DISCUTIR E ANALISAR O PL Nº 5.979/01 (QUE ES-
TABELECE NORMAS REFERENTES À INSPEÇÃO 
TÉCNICA VEICULAR).
(Requerimento nº 134/09 – do  Deputado Hugo Leal)

Expositores 

Elcione Diniz Macedo – Diretor de Desenvolvimento 
Institucional e Coordenador da Secretaria Executiva 
do ConCidades do Ministério das Cidades;
Rudolf de Noronha – Gerente de Projeto do Departa-
mento de Mudanças Climáticas da Secretaria de Mu-
danças Climáticas e Qualidade Ambiental do Ministério 
do Meio Ambiente;
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Orlando Moreira da Silva – Diretor Substituto do De-
partamento Nacional de Trânsito – Denatran;
Representante do Governo do Estado de São Paulo 
(a confirmar);
Morvan Cotrin Duarte – Diretor de Registro de Veículos 
do DETRAN do Estado do Rio de Janeiro – Represen-
tante do Governo do Estado do Rio de Janeiro; e

Paulo Roberto Rodrigues Butori – Presidente do Sin-
dicato Nacional da Indústria de Componentes para 
Veículos Automotores – SINDIPEÇAS. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 19-10-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 5.855/09 – do Sr. Carlos Sampaio 
– que “cria a Semana Nacional de Prevenção a Aciden-
tes com Motociclistas e dá outras providências”. 
RELATOR:  Deputado AELTON FREITAS. 

PROJETO DE LEI Nº 5.866/09 – do Sr. Luiz Carlos 
Hauly – que “altera a Lei nº 5.917, de 10 de setembro 
de 1973 para incluir o curso da atual PR – 153 entre 
as BR 487 e 476 ligando os municípios de Imbituva e 
Paulo de Frontin e entre Ibaiti e Ventania”. 
RELATOR:  Deputado MARCELO ALMEIDA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.868/09 – do Sr. Luiz Carlos Hauly 
– que “altera a Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973 
para incluir o curso da atual PR – 487 entre as BR 487 
e 376 ligando os municípios de Iretama e Reserva”. 
RELATOR:  Deputado AIRTON ROVEDA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.980/09 – do Sr. Geraldo Si-
mões – que “dispõe sobre a prorrogação de contra-
to de arrendamento de área ou instalação portuária 
firmado antes da entrada em vigor da Lei nº 8.630, 
de 1993”. 
RELATOR:  Deputado CARLOS ZARATTINI. 

PROJETO DE LEI Nº 6.022/09 – do Sr. Edinho Bez – 
que “inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de setem-
bro de 1973, que dispõe sobre o Plano Nacional de 
Viação, o trecho rodoviário que especifica” 
RELATOR:  Deputado DÉCIO LIMA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.051/09 – do Sr. Gilmar Ma-
chado – que “denomina “Viaduto Renato de Freitas” o 
viaduto localizado no KM 629 da BR-365, ligando os 
bairros Martins e Roosevelt da cidade de Uberlândia, 
no Estado de Minas Gerais”. 
RELATOR:  Deputado LÁZARO BOTELHO. 

PROJETO DE LEI Nº 6.093/09 – do Sr. Rodrigo Rocha 
Loures – que “denomina “Rodovia Flávio Ettore Gio-
vine” o trecho da BR-376 que liga Paranavaí a Nova 
Londrina no Paraná”. 
RELATOR:  Deputado AIRTON ROVEDA. 

II – COMISSÕES TEMPORÁRIAS 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À  

CONSTITUIÇÃO Nº 351-A, DE 2009, DO SENADO 
FEDERAL, QUE “ALTERA O ART. 100 DA  

CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ACRESCENTA O 
ART. 97 AO ATO DAS DISPOSIÇÕES  
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS,  
INSTITUINDO REGIME ESPECIAL DE  

PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS PELOS  
ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS” 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
LOCAL: Anexo II, Plenário 11 
HORÁRIO: 14h 
Discussão do Parecer do Relator,  Deputado Eduardo 
Cunha. 

A – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

DISPOSIÇÕES ESPECIAIS 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 
351/09 – do Senado Federal – Renan Calheiros – 
(PEC 12/2006) – que “altera o art. 100 da Constituição 
Federal e acrescenta o art. 97 ao Ato das Disposi-
ções Constitucionais Transitórias, instituindo regime 
especial de pagamento de precatórios pelos Esta-
dos, Distrito Federal e Municípios”. (Apensados: PEC 
116/2003 (Apensado: PEC 329/2009), PEC 250/2004 
(Apensados: PEC 527/2006, PEC 572/2006, PEC 
588/2006, PEC 67/2007, PEC 69/2007, PEC 153/2007 
e PEC 243/2008), PEC 290/2004, PEC 467/2005 e 
PEC 395/2009) 
RELATOR:  Deputado EDUARDO CUNHA. 
PARECER: a proferir. 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 11 
HORÁRIO: 15h 
BERENICE GAZONI, Presidente da federação das 
Associações Sindicais;
LAURA MARTINEZ LUCAS, Presidente da Associação 
dos Pensionistas do Instituto de Previdência Municipal 
de São Paulo.; e 
ARYSTÓBULO DE OLIVEIRA FREITAS, Vice– Pre-
sidente da Associação dos Advogados de São Paulo 
– ASSP 
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COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A  
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA 

À CONSTITUIÇÃO Nº 357-A, DE 2001, DO  
SENADO FEDERAL, QUE “ALTERA A ALÍNEA “D” 

DO INCISO VI DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL, PARA INSTITUIR IMUNIDADE  

TRIBUTÁRIA PARA CADERNOS ESCOLARES”. 

AVISO 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (10 SESSÕES) 

DECURSO: 9ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 15-10-09 

Proposta de Emenda à Constituição (Art. 202, §3º) 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 357/01 
– do Senado Federal – SEBASTIÃO ROCHA – (PEC 
10/2000) – que “altera a alínea “d” do inciso VI do art. 
150 da Constituição Federal, para instituir imunidade 
tributária para cadernos escolares”. 
RELATOR:  Deputado EDINHO BEZ. 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A  
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE  

EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 391-A, DE 2009, 
DO SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS,  

QUE “ALTERA O ART. 198 DA  
CONSTITUIÇÃO FEDERAL PARA ESTABELECER 

PLANO DE CARREIRA E PISO SALARIAL  
PROFISSIONAL NACIONAL PARA O AGENTE 
COMUNITÁRIO DE SAÚDE E O AGENTE DE  

COMBATE ÀS ENDEMIAS” 

AVISO 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (10 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 26-10-09 

Proposta de Emenda à Constituição (Art. 202, §3º) 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 391/09 
– do Sr. Raimundo Gomes de Matos – que “altera o art. 
198 da Constituição Federal para estabelecer plano 
de carreira e piso salarial profissional nacional para o 
agente comunitário de saúde e o agente de combate 
às endemias”. 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A  
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA  

À CONSTITUIÇÃO Nº 422-A, DE 2005, QUE 
 “ACRESCENTA PARÁGRAFO AO ARTIGO 125 DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL”, CRIANDO VARAS  

ESPECIALIZADAS PARA JULGAR AÇÕES  
CONTRA ATOS DE IMPROBIDADE  

ADMINISTRATIVA. 

AVISO 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (10 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 27-10-09 

Proposta de Emenda à Constituição (Art. 202, §3º) 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 422/05 
– do Sr. Luiz Couto e outros – que “acrescenta pará-
grafo ao art. 125 da Constituição Federal”. 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A  
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE  

EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 89-A, DE 2007,  
DO SR. JOÃO DADO, QUE “DÁ NOVA REDAÇÃO 
AO INCISO XI DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO”, 

ESTABELECENDO O MESMO TETO  
REMUNERATÓRIO PARA QUALQUER QUE SEJA 

A ESFERA DE GOVERNO. 

AVISO 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (10 SESSÕES) 

DECURSO: 10ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 14-10-09 

Proposta de Emenda à Constituição (Art. 202, §3º) 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 89/07 
– do Sr. João Dado – que “dá nova redação ao inciso 
XI do art. 37 da Constituição Federal”. 
RELATOR:  Deputado GONZAGA PATRIOTA. 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A  
PROFERIR PARECER AO PROJETO DE 
LEI Nº 1876, DE 1999, DO SR. SÉRGIO  

CARVALHO, QUE “DISPÕE SOBRE ÁREAS DE 
PRESERVAÇÃO PERMANENTE, RESERVA  
LEGAL, EXPLORAÇÃO FLORESTAL E DÁ  

OUTRAS PROVIDÊNCIAS”  
(REVOGA A LEI Nº 4.771, DE 1965 – CÓDIGO 

FLORESTAL; ALTERA A LEI Nº 9.605, DE 1998) 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
LOCAL: Anexo II, Plenário 08 
HORÁRIO: 14h 

A – Eleição: 

Eleição do Presidente e dos Vice-Presidentes. 
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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. 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
LOCAL: A Definir 
HORÁRIO: 14h30min 

Discussão e Votação do Parecer do Relator ao Substi-
tutivo do Senado ao Projeto de Lei nº 1946-A de 1999 
– Tarifa Social de Energia Elétrica. 

A – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plená-
rio: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 1.946/99 – do Sr. Gilberto Kassab 
– que “institui a tarifa social de energia elétrica para 
consumidores residenciais de baixa renda”. 
RELATOR:  Deputado CARLOS ZARATTINI.
PARECER: Pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa; pela adequação financeira e orça-
mentária; e, no mérito, pela aprovação do PL 1946-
B/1999, na forma do Substitutivo aprovado pelo Se-
nado Federal.

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 
PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 219, DE 2003, 

DO SR. REGINALDO LOPES, QUE 
 “REGULAMENTA O INCISO XXXIII DO 

 ART. 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,  
DISPONDO SOBRE PRESTAÇÃO DE 

INFORMAÇÕES DETIDAS PELOS ÓRGÃOS DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA” (FIXA O PRAZO  
MÁXIMO DE 15 ‘QUINZE’ DIAS ÚTEIS PARA 

PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES) 

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA 
LOCAL: Anexo II, Plenário 10 
HORÁRIO: 14h30min 

A – Audiência Pública: 

Dr. JAIME ANTUNES DA SILVA – Diretor-Geral do 
Arquivo Nacional; 
Dr. CLÁUDIO WEBER ABRAMO – Diretor Executivo 
da Transparência Brasil; 
Drª PAULA MARTNS – Coordenadora do Escritório no 
Brasil do Artigo 19; 
Dr. GUILHERME CANELA – Coordenador da Área 
Programática de Comunicação e Informação da UNES-
CO; e

Sr. JONAS CHAGAS LÚCIO VALENTE – Pesquisador 
do Laboratório de Políticas de Comunicação da Facul-
dade de Comunicação da UNB.

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 
PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 2502, DE 2007, 
DO SR. EDUARDO VALVERDE, QUE “ALTERA A 
LEI Nº 9.478, DE 06 DE AGOSTO DE 1997,QUE 

DISPÕE SOBRE A POLÍTICA ENERGÉTICA  
NACIONAL, AS ATIVIDADES RELATIVAS AO  

MONOPÓLIO DO PETRÓLEO, INSTITUI O  
CONSELHO NACIONAL DE  

POLÍTICA ENERGÉTICA E A  
AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO”. 

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA 
LOCAL: Anexo II, Plenário 04 
HORÁRIO: 12h 

A – Audiência Pública: 

Audiência pública destinada a debater as proposições 
legislativas sob exame da Comissão Especial e, em 
especial, o Projeto de Lei nº 5.938/09, do Poder Exe-
cutivo, que “dispõe sobre a exploração e a produção 
de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos 
fluidos sob o regime de partilha de produção, em áreas 
do pré-sal e em áreas estratégicas, altera dispositivos 
da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, e dá outras 
providências”, com os seguintes convidados:
– Sr. Ildo Sauer – Coordenador do Programa de Pós-
Graduação em Energia da Universidade de São Pau-
lo – USP; e
– Sr. Alfredo Renault – Representante da Organização 
Nacional da Indústria do Petróleo – ONIP.

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 
PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 5939, DE 2009, 

DO PODER EXECUTIVO, QUE “AUTORIZA O  
PODER EXECUTIVO A CRIAR A EMPRESA  

PÚBLICA DENOMINADA EMPRESA BRASILEIRA 
DE  ADMINISTRAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS 
 NATURAL S.A. – PETRO-SAL, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS”. 

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA 
LOCAL: Anexo II, Plenário 12 
HORÁRIO: 14h30min 

A – Audiência Pública: 

CONVIDADOS 

João Carlos França de Luca, Presidente do Instituto 
Brasileiro do Petróleo – IBP;
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Sr. Guilherme de Oliveira Estrella, Diretor de Explora-
ção e Produção da Petrobrás;
Fernando Leite Siqueira, Presidente da Associação 
dos Engenheiros da Petrobrás – AEPET

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFE-
RIR PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 5941, DE 

2009, DO PODER EXECUTIVO, QUE “AUTORIZA A 
UNIÃO A CEDER ONEROSAMENTE À PETRÓLEO 
BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS O EXERCÍCIO 
DAS ATIVIDADES DE PESQUISA E LAVRA DE 
PETRÓLEO, DE GÁS NATURAL E DE OUTROS 

HIDROCARBONETOS FLUIDOS DE QUE TRATA O 
INCISO I DO ART. 177 DA CONSTITUIÇÃO, E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA 
LOCAL: Anexo II, Plenário 14 
HORÁRIO: 15h 

A – Audiência Pública: 

Convidado 

Sr. João Antônio de Moraes – Coordenador Geral da 
Federação Única dos Petroleiros – FUP.

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO  
DESTINADA A INVESTIGAR A DÍVIDA PÚBLICA 

DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS, O  
PAGAMENTO DE JUROS DA MESMA, OS  

BENEFICIÁRIOS DESTES PAGAMENTOS E O 
SEU IMPACTO NAS POLÍTICAS SOCIAIS E NO 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO PAÍS. 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
LOCAL: Anexo II, Plenário 13 
HORÁRIO: 14h30min 
1) – Audiência Pública.

Tema

Esclarecimentos sobre fatos relacionados ao objeto 
de investigação da CPI.

Expositores

Sr. CLÁUDIO FIGUEIREDO COELHO LEAL – Supe-
rintendente da Área de Crédito do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social; e,
Srª MARIA DIRLENE TRINDADE MARQUES – Conse-
lheira Federal do Conselho Federal de Economia.
2) – Deliberação de Requerimentos. 

Requerimentos de Informação: 

REQUERIMENTO Nº 39/09 Do Sr. Ivan Valente – que 
“requer ao Ministério da Fazenda e à Câmara Munici-

pal de São Paulo a disponibilização a esta Comissão 
os documentos que menciona”. 

REQUERIMENTO Nº 40/09 Do Sr. Ivan Valente – que 
“requer ao Ministerio da Fazenda as informações que 
menciona”. 

REQUERIMENTO Nº 42/09 Do Sr. Ivan Valente – que 
“requer ao Banco Central a disponibilização a esta 
Comissão, no prazo de 15 dias, das informações: que 
menciona”. 

REQUERIMENTO Nº 43/09 Do Sr. Ivan Valente – que 
“requer à Câmara dos  Deputados a disponibilização a 
esta Comissão do Relatório Final e demais documentos 
da Comissão Parlamentar de Inquérito instituída pelo 
Requerimento nº 08/83, destinada a apurar as causas 
e conseqüências do elevado endividamento brasileiro 
e do acordo com o FMI”. 

REQUERIMENTO Nº 46/09 Do Sr. Ivan Valente – que 
“requer ao Ministério da Fazenda a disponibilização a 
esta Comissão, no prazo de 15 dias, as nformações: 
relativas a série histórica de todas as emissões de 
títulos da Dívida Mobiliária Externa, vigentes e já li-
quidadas,” 

Requerimentos de Convite/Convocação:

REQUERIMENTO Nº 33/09 Da Sra. Jô Moraes – que 
“requer a esta Comissão a realização de Audiência 
Pública para discutir a renegociação da Dívida Pública 
dos Estados com a União,” 

REQUERIMENTO Nº 38/09 Do Sr. Luiz Carlos Hauly 
– que “solicita seja convidado o Sr. Fernando Garrido 
– Coordenador Geral de Operações da Dívida Pública 
do Tesouro Nacional para prestar esclarecimentos a 
esta Comissão sobre a gestão da dívida pública federal, 
inclusive com relação às recentes emissões primárias 
de títulos públicos federais”. 

REQUERIMENTO Nº 41/09 Do Sr. Ivan Valente – que 
“requer a realização de Audiência Pública com os con-
vidados que menciona”. 

REQUERIMENTO Nº 44/09 Do Sr. Ivan Valente – que 
“requer ao Banco Central a disponibilização a esta 
Comissão, no prazo máximo de 15 dias, das informa-
ções adicionais para o entendimento do processo de 
endividamento” 

REQUERIMENTO Nº 45/09 Do Sr. Ivan Valente – que 
“requer a realizaçãode audiência pública com a pre-
sença dos seguintes convidados: Representante da 
Controladoria Geral da União Representante do Tri-
bunal de Contas da União Representante da Procu-
radoria Geral da Fazenda Nacional Representante do 
Banco Central” 
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REQUERIMENTO Nº 47/09 Do Sr. Ivan Valente – que 
“requere-se a esta Comissão a convocação do ex-
Ministro da Fazenda Pedro Malan, para expor sobre a 
questão da dívida em Audiência Pública”. 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DES-
TINADA A INVESTIGAR A FORMAÇÃO DOS VA-

LORES DAS TARIFAS DE ENERGIA  
ELÉTRICA NO BRASIL, A ATUAÇÃO DA  

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA 
(ANEEL) NA AUTORIZAÇÃO DOS REAJUSTES E 
REPOSICIONAMENTOS TARIFÁRIOS A TÍTULO 

DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E 
ESCLARECER OS MOTIVOS PELOS QUAIS A  

TARIFA MÉDIA DE ENERGIA ELÉTRICA NO BRA-
SIL SER MAIOR DO QUE EM NAÇÕES DO  

CHAMADO G7, GRUPO DOS 7 PAÍSES MAIS  
DESENVOLVIDOS DO MUNDO. 

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA 
LOCAL: Anexo II, Plenário 01 
HORÁRIO: 14h30min 
Audiência Pública com os Senhores: 
Dr. JOSÉ LUÍS BEDNARSKI, Promotor de Justiça de 
Jacareí/SP;
BRITALDO SOARES, Diretor-Presidente da AES Ele-
tropaulo. 

III – COMISSÕES MISTAS 

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS 
PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO

REUNIÃO ORDINÁRIA
Local: Plenário 2, Anexo II
Horário: 14h30
PAUTA

A – Relatórios

PROJETO DE LEI Nº 09/2009-CN, que “abre ao Or-
çamento Fiscal da União, em favor de Encargos Fi-
nanceiros da União, crédito especial no valor de R$ 
4.987.500.000,00 (quatro bilhões, novecentos e oitenta 
e sete milhões e quinhentos mil reais), para o fim que 
especifica, e dá outras providências”.
RELATOR:  Deputado ASSIS DO COUTO.
Foi apresentada 1 emenda.
VOTO: Favorável, nos termos do Projeto.

PROJETO DE LEI Nº 28/2009-CN, que “abre ao Orçamen-
to de Investimento para 2009, em favor de Companhias 
Docas, crédito especial no valor de R$ 78.800.615,00 
(setenta e oito milhões, oitocentos mil e seiscentos e 
quinze reais), para os fins que especifica”.
RELATOR:  Deputado JOÃO DADO. 

Não foram apresentadas emendas.
VOTO: Favorável, nos termos do Projeto. 

PROJETO DE LEI Nº 34/2009-CN, que “abre ao Or-
çamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios do 
Meio Ambiente e da Integração Nacional, crédito es-
pecial no valor global de R$ 88.470.000,00 (oitenta e 
oito milhões, quatrocentos e setenta mil reais) para os 
fins que especifica, e dá outras providências”.
RELATOR:  Deputado OSMAR JÚNIOR. 
Foram apresentadas 69 emendas.
VOTO: Favorável, nos termos do Projeto, com indica-
ção pela inadmissibilidade das emendas nº 1 a 10, 14, 
16 a 18, 24, 42, 43, 50 a 54 e 66 a 69 e pela rejeição 
das demais.

PROJETO DE LEI Nº 35/2009-CN, que “abre ao Orça-
mento de Investimento para 2009, em favor do Banco 
da Amazônia S.A. – BASA, da Caixa Econômica Fe-
deral – CAIXA, do Banco Nossa Caixa S.A. – BCN e 
do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social – BNDES, crédito especial no valor total de R$ 
256.205.237,00 (duzentos e cinquenta e seis milhões, 
duzentos e cinco mil e duzentos e trinta e sete reais) 
para os fins que especifica”.
RELATOR:  Deputado CLEBER VERDE. 
Foram apresentadas 3 emendas.

Voto: Favorável, nos termos do Projeto.

PROJETO DE LEI Nº 37/2009-CN, que “abre ao Or-
çamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios da 
Ciência e Tecnologia, da Educação, da Cultura e do 
Esporte, crédito suplementar no valor global de R$ 
250.945.886,00 (duzentos e cinquenta milhões, no-
vecentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e oitenta 
e seis reais), para reforço de dotações constantes da 
Lei Orçamentária vigente”.
RELATOR:  Deputado NÁRCIO RODRIGUES. 
Foram apresentadas 86 emendas.
VOTO: Favorável nos termos do Projeto, com indica-
ção pela Inadmissibilidade das emendas nºs 1 a 3, 5, 
7, 8, 10, 12, 15, 26, 31 a 36, 38, 40 a 51, 56 a 58, 61, 
73 e 84 a 86 e pela rejeição das demais.

AVISO Nº 28/2009-CN, que “encaminha ao Congres-
so Nacional cópia do Acórdão nº 1330/2009 – TCU 
– Plenário, bem como do Relatório e do Voto que o 
fundamentam, atinentes ao Levantamento de Audito-
ria realizado nas obras de implantação do Perímetro 
Irrigado de Rio Bálsamo, em Palmeiras dos Índios, no 
Estado de Alagoas. (TC 017.176/2007-7)”.
RELATOR:  Deputado GERALDO RESENDE. 

Não foram apresentadas emendas.
VOTO: Pela incluisão no Anexo VI da Lei nº 11.897/08 
(LOA 2009), com base no art. 96 da Lei nº 11.768/2008 
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(LDO/2009 ), do subtítulo 20.607.0379.1666.0101 – 
Implantação do Perímetro de Irrigação Rio Balsamo 
– 1ª Etapa – com 700 ha no Estado de Alagoas – no 
município de Palmeira dos Índios – AL, na forma do 
Projeto de Decreto Legislativo anexo. 

PROJETO DE LEI Nº 31/2009-CN, que “abre ao Orça-
mento Fiscal da União, em favor do Ministério dos Trans-
portes, crédito especial no valor de R$ 277.207.100,00 
(duzentos e setenta e sete milhões, duzentos e sete 
mil e cem reais), para os fins que especifica”.
RELATOR:  Deputado ANTÔNIO ANDRADE. 
Foram apresentadas 70 emendas.
VOTO: Favorável, nos termos do Substitutivo apresen-
tado, com aprovação das emendas de nº 34 e 35; com 
aprovação parcial das emendas de nº 3, 4, 5, 9, 12, 23, 
25, 27, 30, 31, 32, 36, 38, 39, 41, 46, 51, 57, 64, 69 e 
70; com indicação pela Inadmissibilidade das emendas 
de nºs 1, 2, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 37, 40, 49, 
50, 54, 60 e 61 e pela rejeição das demais.

PROJETO DE LEI Nº 36/2009-CN, que “abre ao Or-
çamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios da 
Cultura e do Esporte, crédito especial no valor global 
de R$ 23.900.000,00 (vinte e três milhões e novecen-
tos mil reais), para os fins que especifica”
RELATOR:  Deputado JILMAR TATTO. 
Foram apresentadas 69 emendas.
VOTO: Favorável nos termos do Projeto, com indicação 
pela Inadmissibilidade das emendas nºs 17, 21, 47 a 
60 e 67 e pela rejeição das demais.

PROJETO DE LEI Nº 41/2009-CN, que “abre ao Or-
çamento da Seguridade Social da União, em favor do 
Ministério da Saúde, crédito especial no valor de R$ 
5.000.000,00 (cinco milhões de reais), para o fim que 
especifica, e dá outras providências”.
RELATOR:  Deputado GERALDO RESENDE. 
Foram apresentadas 16 emendas.
VOTO: Favorável nos termos do Projeto, com indicação 
pela Inadmissibilidade da emenda de nº 13 e rejeição 
das demais.

PROJETO DE LEI Nº 47/2009-CN, que “abre ao Orça-
mento Fiscal da União, em favor do Ministério do Plane-
jamento, Orçamento e Gestão, crédito suplementar no 
valor de R$ 5.468.000,00 (cinco milhões, quatrocentos 
e sessenta e oito mil reais), para reforço de dotações 
constantes da Lei Orçamentária vigente”.
RELATOR:  Deputado NELSON MEURER. 

Não foram apresentadas emendas.
VOTO: Favorável, nos termos do Projeto.

PROJETO DE LEI Nº 51/2009-CN, que “abre ao Or-
çamento Fiscal da União, em favor do Ministério da 
Defesa, credito especial no valor de R$ 10.000.000,00 

(dez milhões de reais), para o fim que especifica, e dá 
outras providências”.
RELATOR: Senador CÍCERO LUCENA. 
Não foram apresentadas emendas.
VOTO: Favorável, nos termos do Projeto.

PROJETO DE LEI Nº 53/2009-CN, que “abre ao Or-
çamento Fiscal da União, em favor do Ministério da 
Fazenda e de Encargos Financeiros da União, crédito 
especial no valor global de R$ 23.400.000,00 (vinte e 
três milhões e quatrocentos mil reais), para os fins que 
especifica, e dá outras providências”.
RELATOR:  Deputado HUMBERTO SOUTO. 
Não foram apresentadas emendas.
VOTO: Favorável, nos termos do Projeto.

PROJETO DE LEI Nº 54/2009-CN, que “abre ao Or-
çamento Fiscal da União, em favor da Presidência da 
República, crédito especial no valor de R$ 90.000,00 
(noventa mil reais), para o fim que especifica, e dá 
outras providências”.
RELATOR:  Deputado OTÁVIO LEITE. 
Não foram apresentadas emendas.
VOTO: Favorável nos termos do Projeto.

PROJETO DE LEI Nº 56/2009-CN, que”abre ao Or-
çamento Fiscal da União, em favor do Ministério da 
Ciência e Tecnologia, crédito especial no valor de R$ 
200.000,00 (duzentos mil reais), para os fins que es-
pecifica, e dá outras providências”.
RELATOR:  Deputado LAUREZ MOREIRA.
Não foram apresentadas emendas.
VOTO: Favorável nos termos do Projeto.

PROJETO DE LEI Nº 60/2009-CN, que “abre ao Or-
çamento da Seguridade Social da União, em favor de 
diversos órgãos do Poder Executivo, crédito especial 
no valor global de R$ 2.698.867,00 (dois milhões, 
seiscentos e noventa e oito mil, oitocentos e sessenta 
e sete reais), para os fins que especifica, e dá outras 
providências”.
RELATOR:  Deputado BRUNO RODRIGUES.
Não foram apresentadas emendas.
VOTO: Favorável nos termos do Projeto.

PROJETO DE LEI Nº 15/2009-CN, que “altera o art. 
2º e o Anexo IV da Lei nº 11.768, de 14 de agosto de 
2008, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração 
e execução da Lei Orçamentária de 2009 e dá outras 
providências”.
RELATOR:  Deputado JILMAR TATTO. 
Não foram apresentadas emendas.
VOTO: Pela Prejudicialidade do Projeto, tendo em vista 
as disposições do Projeto de Lei nº 63/2009-CN.

PROJETO DE LEI Nº 32/2009-CN, que “abre ao Orça-
mento da Seguridade Social da União, em favor do Mi-
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nistério da Saúde, crédito suplementar no valor de R$ 
266.702.400,00 (duzentos e sessenta e seis milhões, 
setecentos e dois mil e quatrocentos reais), para reforço 
de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”.
RELATOR:  Deputado JERÔNIMO REIS
Foram apresentadas 85 emendas.
VOTO: Favorável nos termos do Substitutivo apresen-
tado, com aprovação das emendas nºs 72, 82, 83, 84 
e 85; com aprovação parcial das emendas nºs 7, 8,12, 
14, 18, 29, 30, 34, 35, 38, 44, 63, 64, 65, 70, 71, 74 e 
80; com indicação pela inadmissibilidade das emendas 
nºs 1, 2, 3, 4, 10, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 40, 41, 42, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 
56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 66, 67, 68, 69, 73, 75, 76, 
77, 78 e 79 e pela rejeição das demais.

PROJETO DE LEI Nº 57/2009-CN, que “abre ao Or-
çamento Fiscal da União, em favor do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, crédito especial 
no valor de R$ 6.050.000,00 (seis milhões e cinquen-
ta mil reais), para o fim que especifica, e dá outras 
providências”.
RELATOR:  Deputado MÁRCIO FRANÇA. 
Foi apresentada 1 emenda.
VOTO: Favorável nos termos do Projeto.

OFÍCIO Nº 30/2009-CN, que “encaminha ao Congresso 
Nacional nos termos do art. 1º, § 6º, da Lei nº 11.948, de 
16.06.2009, o Relatório Gerencial Trimestral do BNDES, 
referente aos dois primeiros trimestres de 2009”.
RELATOR: Senador JOÃO RIBEIRO. 
VOTO: Pela solicitação de informações ao Banco Na-
cional de Desenvolvimento Econômico e Social – BN-
DES, sobrestando a apreciação da matéria até o aten-
dimento da solicitação.

PROJETO DE LEI Nº 40/2009-CN, que “abre ao Or-
çamento Fiscal da União, em favor do Supremo Tri-
bunal Federal, da Justiça Eleitoral, da Presidência da 
República e do Ministério Público da União, crédito 
suplementar no valor global de R$ 16.301.300,00 (de-
zesseis milhões, trezentos e um mil e trezentos reais), 
para reforço de dotações constantes da Lei Orçamen-
tária Vigente”.
RELATOR: Senador JOÃO VICENTE CLAUDINO. 
Foram apresentadas 2 emendas.
VOTO: Favorável nos termos do Projeto, com indicação 
pela Inadmissibilidade das emendas apresentadas.

PROJETO DE LEI Nº 52/2009-CN, que “abre ao Or-
çamento Fiscal da União, em favor do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, crédito suple-
mentar no valor de R$ 90.000.000,00 (noventa milhões 
de reais), para reforço de dotações constantes da Lei 
Orçamentária vigente”.
RELATOR: Senador JOÃO RIBEIRO. 

Foram apresentadas 29 emendas.
VOTO: Favorável nos termos do Projeto, com indicação 
pela inadmissibilidade das emendas nºs 1, 2, 3, 4, 5, 
7, 8, 13, 19 e 20 e pela rejeição das demais.

AVISO Nº 34/2009-CN, que “encaminha ao Congresso 
Nacional cópia do Acórdão nº 1571/2009 – TCU – Ple-
nário, bem como do Relatório e do Voto que o funda-
mentam, sobre o levantamento de auditoria realizado 
na Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária 
– MD, que teve por objeto as obras de Construção do 
novo Aeroporto Internacional de Macapá, no Estado 
do Amapá (TC 006.349/2009-9)”.
RELATOR:  Deputado JILMAR TATTO. 
Não foram apresentadas emendas.
VOTO: Pela EXCLUSÃO do Anexo VI da Lei nº 11.897, 
de 30 de dezembro de 2008 (LOA/2009), com fulcro no 
Art. 96 da Lei Nº 11.768/08 (LDO/2009), O SUBTÍTU-
LO 26.781.0631.1f53.0016 – Construção de Terminal 
de Passageiro no Aeroporto Internacional de Maca-
pá – no Estado do Amapá, (Unidade Orçamentária: 
50212 – Infraero), nos termos do Projeto de Decreto 
Legislativo anexo.

MENSAGEM Nº 93/2009-CN, que “encaminha ao Con-
gresso Nacional, nos termos do § 4º do art. 71 da Lei 
nº 11.768, de 14 de agosto de 2008, o Relatório de 
Avaliação de Receitas e Despesas, referente ao ter-
ceiro bimestre de 2009”.
RELATOR: Senador CÍCERO LUCENA. 
VOTO: Pelo arquivamento da Matéria.

B – Requerimentos

REQUERIMENTO Nº 13/2009-CMO, do Sr. Claudio 
Cajado, que “solicita o comparecimento do Presiden-
te do Tribunal de Contas da União – TCU, Sr. Ubiratan 
Aguiar, para prestar esclarecimentos e informações 
acerca das irregularidades constatadas nas obras do 
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)”.

REQUERIMENTO Nº 14/2009-CMO, do Sr. Eduardo 
Valverde, que “Requer que seja convidado o Presidente 
do Tribunal de Contas da União para falar sobre as audi-
torias nas obras do PAC”. (Ministro Ubiratan Aguiar).

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (8 DIAS) 

Decurso: 8º Dia
Último Dia: 14/10/2009

PROJETO DE LEI Nº 64/2009-CN, que “abre ao Or-
çamento de Investimento para 2009, em favor de em-
presas do Grupo PETROBRÁS, crédito suplementar 
no valor total de R$ 10.957.649.796,00 (dez bilhões, 
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novecentos e cinquenta e sete milhões, seiscentos e 
quarenta e nove mil e setecentos e noventa e seis re-
ais), e reduz o Orçamento de Investimento de empresas 
daquele Grupo no valor global de R$ 12.509.951.733,00 
(doze bilhões, quinhentos e nove milhões, novecentos 
e cinquenta e um mil e setecentos e trinta e três reais) 
para os fins que especifica.”

PROJETO DE LEI Nº 65/2009-CN, que “abre ao 
Orçamento Fiscal da União, em favor do Minis-
tério da Justiça, crédito especial no valor de R$ 
30.000.000,00 (trinta milhões de reais), para os 
fins que especifica.”

PROJETO DE LEI Nº 66/2009-CN, que “abre ao Or-
çamento Fiscal da União, em favor da Presidência 
da República, crédito suplementar no valor de R$ 
8.341.060,00 (oito milhões, trezentos e quarenta e um 
mil, e sessenta reais, para reforço de dotações cons-
tantes da Lei Orçamentária vigente.”

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 DIAS ÚTEIS) 

DECURSO: 5º DIA
ÚLTIMO DIA: 14/10/2009

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO, referente 
ao Aviso nº 35/2009-CN, que “encaminha ao Con-
gresso Nacional cópia do Acórdão nº 1628/2009 
– TCU – Plenário, bem como do Relatório e do 
Voto que o fundamentam, atinentes ao Levanta-
mento de Auditoria realizado nas obras de restau-
ração da Rodovia BR-174, que interliga as cidades 
de Manaus/AM e Boa Vista/RR à Venezuela. (TC 
017.267/2007-3).”
RELATOR: Senador JOÃO RIBEIRO

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (15 DIAS) 

DECURSO: 8º DIA
ÚLTIMO DIA: 21/10/2009

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO, referente às 
Contas do Governo da República relativas ao exercí-
cio de 2008”.
RELATOR: Senador FRANCISCO DORNELLES

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO, referente à 
Mensagem nº 33/2006-CN, que “encaminha ao Con-
gresso Nacional, em cumprimento aos arts. 84, XXIV 
e 49, inciso IX, da Constituição Federal, e ao art. 56 
da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, 
a Prestação de Contas do Governo Federal, referente 
ao exercício de 2005.”
RELATOR:  Deputado PEDRO EUGÊNIO

IV – COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMA-
NENTES 

ENCAMINHAMENTO DE MATÉRIA  
ÀS COMISSÕES 

EM 13/10/2009: 

Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento 
e Desenvolvimento Rural: 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
1.665/2009 

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidada-
nia: 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.685/2009 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.687/2009 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.696/2009 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.697/2009 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.699/2009 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.702/2009 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.711/2009 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.713/2009 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.719/2009 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.732/2009 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.754/2009 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.760/2009 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.761/2009 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.762/2009 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.767/2009 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.771/2009 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.778/2009 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.779/2009 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.781/2009 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.782/2009 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.783/2009 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.787/2009 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.792/2009 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.793/2009 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.799/2009 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.800/2009 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.886/2009 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.887/2009 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.888/2009 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.889/2009 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.890/2009 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.891/2009 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.892/2009 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.893/2009 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.894/2009 
PROJETO DE LEI Nº 3.622/2004 
PROJETO DE LEI Nº 6.746/2006 
PROJETO DE LEI Nº 944/2007 
PROJETO DE LEI Nº 1.305/2007 
PROJETO DE LEI Nº 2.445/2007 
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PROJETO DE LEI Nº 6.118/2009 

Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indús-
tria e Comércio: 
PROJETO DE LEI Nº 6.142/2009 

Comissão de Educação e Cultura: 
PROJETO DE LEI Nº 6.137/2009 
PROJETO DE LEI Nº 6.141/2009 

Comissão de Finanças e Tributação: 
PROJETO DE LEI Nº 6.111/2009 
PROJETO DE LEI Nº 6.129/2009 
PROJETO DE LEI Nº 6.143/2009 

Comissão de Segurança Pública e Combate ao 
Crime Organizado: 
PROJETO DE LEI Nº 6.125/2009 
PROJETO DE LEI Nº 6.126/2009 

Comissão de Seguridade Social e Família: 
PROJETO DE LEI Nº 6.115/2009 
PROJETO DE LEI Nº 6.119/2009 
PROJETO DE LEI Nº 6.122/2009 

Comissão de Trabalho, de Administração e Servi-
ço Público: 
PROJETO DE LEI Nº 6.127/2009 
PROJETO DE LEI Nº 6.130/2009 

Comissão de Viação e Transportes: 
PROJETO DE LEI Nº 5.992/2009 
PROJETO DE LEI Nº 6.131/2009 
PROJETO DE LEI Nº 6.135/2009 
PROJETO DE LEI Nº 6.145/2009 

Comissão Especial destinada a proferir parecer à 
Proposta de Emenda à Constituição nº 422-A, de 
2005, que “acrescenta Parágrafo ao Artigo 125 da 
Constituição Federal”, criando Varas Especializa-
das para julgar ações contra atos de improbidade 
administrativa.: 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 
422/2005 

(Encerra-se a sessão às 20 horas e 6 
minutos.)

PARECERES

PROJETO DE LEI Nº 5.969-B, DE 2005 
(Do Sr. Wellington Fagundes)

Autoriza o Poder Executivo a trans-
formar o Campus Universitário de Rondo-
nópolis da Universidade Federal de Mato 
Grosso (CUR-UFMT) em Universidade Fe-
deral da Região Sul de Mato Grosso e dá 
outras providências; tendo pareceres: da 
Comissão de Trabalho, de Administração 

e Serviço Público, pela aprovação (relator: 
DEP. SANDRO MABEL); da Comissão de 
Educação e Cultura, pela rejeição (relator: 
DEP. WALDIR MARANHÃO); e da Comissão 
de Finanças e Tributação, pela incompatibi-
lidade e inadequação financeira e orçamen-
tária (relator: DEP. JOÃO DADO).

Despacho: Às Comissões de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público Educa-
ção e Cultura Finanças e Tributação (Art. 54 
RICD) Constituição e Justiça e de Cidadania 
(Art. 54 RICD). 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário – ART. 24, II, “g”.

Publicação dos Pareceres das Comissões de  
Educação e Cultura; e de Finanças e Tributação

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

I – Relatório

Este projeto de lei, de autoria do Nobre  Deputado 
Wellington Fagundes, autoriza o Poder Executivo a trans-
formar o campus de Rondonópolis da Universidade Fe-
deral de Mato Grosso em nova universidade denominada 
Universidade Federal da Região Sul de Mato Grosso.

A proposição recebeu parecer favorável na Comis-
são de Trabalho, de Administração e Serviço Público.

Esgotado o prazo regimental não foram apresen-
tadas emendas.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Do ponto de vista do mérito justifica-se, plena-
mente, a aprovação deste projeto de lei. 

Porém, a criação de instituições de ensino fede-
rais por iniciativa do Poder Legislativo fere frontalmente 
a Constituição.

Quando não subsiste dúvida quanto à incons-
titucionalidade de dada proposição, cabe a todas as 
comissões ou parlamentares rejeitá-la e, assim, fazer 
cumprir a Constituição, mesmo que concordem com 
o seu mérito. 

A criação de instituições por projetos de lei de 
iniciativa de Poder Legislativo, inclusive por intermédio 
dos chamados “projetos autorizativos”, é “coisa julga-
da” no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça e 
Cidadania e, globalmente, da Câmara dos  Deputados. 
Em casos como este, não se avalia a constitucionali-
dade de uma proposição, mas se cumpre a lei.

Por isto, no que diz respeito à criação de institui-
ções federais de ensino, a Comissão de Educação e 
Cultura houve por bem revalidar, em março de 2005 
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e abril de 2007, a súmula nº 1/2001, ampliada nesta 
última data. 

Dispõe a súmula:

“Por implicar a criação de órgãos públi-
cos, e, obviamente, em cargos, funções empre-
gos, além de acarretar aumento de despesa, 
a iniciativa legislativa da criação de escolas, 
em qualquer nível ou modalidade de ensino é 
privativa do Poder Executivo (Ver art. 61, § 1º, 
II, da Constituição Federal)

Projetos de lei desse teor são meramen-
te autorizativos e, portanto, inócuos, pois não 
geram nem direitos nem obrigações.

Portanto, o Parecer do Relator de um PL 
que vise a criação de escola pública, em qual-
quer nível ou modalidade de ensino, deverá 
concluir pela rejeição da proposta.

A criação de escolas deve ser sugerida 
na proposição do tipo do tipo INDICAÇÃO, a 
ser encaminhada ao Poder Executivo (ver RI/
CD art. 113).”

Entretanto, considerando o mérito da proposta e 
nossa intenção de apoiá-la, nada impede que a Comis-
são de Educação e Cultura encaminhe, em seu nome, 
Indicação ao Poder Executivo sugerindo a criação da 
instituição em epígrafe.

Portanto, nosso voto é pela rejeição do Projeto 
de Lei mas, concomitante, propomos a este plenário, 
a Indicação em anexo de autoria da própria Comissão 
de Educação e Cultura

Sala da Comissão, 10 de março de 2008. – 
 Deputado Waldir Maranhão, Relator.

REQUERIMENTO

(Da Comissão de Educação e Cultura)

Requer o envio de Indicação ao Poder 
Executivo, sugerindo transformar o Campus 
Universitário de Rondonópolis da Universi-
dade Federal de Mato Grosso (CUR-UFMT) 
em Universidade Federal de da Região Sul 
de Mato Grosso. 

Senhor Presidente:
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1º, do Regi-

mento Interno da Câmara dos  Deputados, requeiro a 
V. Exª., em nome da Comissão de Educação e Cultu-
ra, seja encaminhada ao Poder Executivo a Indicação 
anexa, sugerindo a transformação do Campus Uni-
versitário de Rondonópolis da Universidade Federal 
de Mato Grosso em Universidade Federal da Região 
Sul de Mato Grosso.

Sala das Sessões, 2008. –  Deputado Waldir Ma-
ranhão, Relator .

INDICAÇÃO No, DE 2008 
(Da Comissão de Educação e  

Cultura da Câmara dos  Deputados)

Sugere transformar o Campus Uni-
versitário de Rondonópolis da Universida-
de Federal de Mato Grosso (CUR-UFMT) 
em Universidade Federal da Região Sul de 
Mato Grosso.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da 
Educação:

O Nobre  Deputado Wellington Fagundes apresen-
tou projeto de lei com objetivo de transformar o Campus 
Universitário de Rondonópolis da Universidade Federal 
de Mato Grosso (CUR-UFMT) em Universidade Fede-
ral da Região Sul de Mato Grosso.

A Comissão de Educação e Cultura reconheceu 
o mérito da proposta, mas viu-se impedida de aprová-
la devido ao disposto na alínea “e”, do inciso II, do § 
1º, do art. 61 da Constituição Federal.

Resolveu, portanto, a Comissão manifestar seu apoio 
à proposta, por intermédio da presente Indicação.

Relevantes argumentos foram arrolados na justi-
ficação do projeto de lei, Nº 5.959, de 2005, de autoria 
do  Deputado Wellington Fagundes, que transcrevemos 
abaixo:

“Criada em 10 de dezembro de 1.970, por 
meio da Lei nº 5.647, a Universidade Federal de 
Mato Grosso incorporou a Faculdade Federal 
de Direito de Cuiabá, instituída em 1.934, cujo 
funcionamento entretanto data apenas de 1.956, 
e o Instituto de Ciências e Letras de Cuiabá. 

A UFMT, tem procurado contribuir efeti-
vamente, desde sua implantação, com o de-
senvolvimento regional, atuando nas áreas de 
ensino de graduação, pesquisa, ensino de pós-
graduação, pesquisa e extensão, mantendo os 
campi de Cuiabá, Rondonópolis, Médio Ara-
guaia e Sinop, além de forte presença nas de-
mais regiões de Mato Grosso, com projetos de 
interiorização no âmbito do ensino de gradua-
ção: licenciaturas parceladas, turmas especiais, 
ensino à distância, sempre em parceria com os 
governos federal, estadual e municipal. 

São ofertados, nos quatro campi, 55 cur-
sos regulares de graduação, considerados os 
turnos de funcionamento, dentre os quais 16 
em período noturno, cerca de 30 cursos de 
especialização anuais, 12 cursos de mestra-
do nas áreas de Educação Pública, Ecologia 
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e Conservação da Biodiversidade, Saúde e 
Ambiente, História, Agricultura Tropical, Ci-
ências e Engenharia de Materiais (Convênio 
USP – São Carlos), Pediatria (Convênio USP 
– São Paulo), Enfermagem (Convênio UFSC), 
Ciências Contábeis (Convênio PUC – São Pau-
lo), Ciências da Comunicação (Convênio USP 
– São Paulo), Política Social (Convênio UnB) 
e Engenharia Ambiental (Convênio UFRJ), 03 
cursos de doutorado nas áreas de Educação 
Pública, Ecologia e Conservação da Biodiver-
sidade e Saúde e Ambiente. 

No Campus Universitário de Rondonópo-
lis (CUR – UFMT) estão os seguintes cursos 
de graduação: Biblioteconomia, Ciências Bio-
lógicas, Ciências Contábeis, Geografia, Histó-
ria, Informática, Letras, Matemática, Pedago-
gia, Psicologia e Zootecnia. Oferece ainda os 
seguintes cursos de pós graduação: Biologia, 
Matemática, História, Pedagogia, Geografia 
Ambiental e Letras. Localizada na região Sul 
de Mato Grosso, esta unidade de ensino aten-
de, além da cidade de Rondonópolis, todos os 
outros 17 municípios da região. 

Na área física do CUR-UFMT encontra-se 
ainda o Centro Público de Educação Profissio-
nal (Cenfor), responsável pela qualificação téc-
nica de centenas de cidadãos todos os anos. 

A proposta do projeto aqui apresentado é 
de transformar o Campus Universitário de Ron-
donópolis da UFMT na Faculdade Federal da 
Região Sul de Mato Grosso. Com isto, pretende-
se conferir maior autonomia de decisões a esta 
unidade de ensino, que possui características 
próprias em relação aos demais Campi da UFMT. 
Além disto, esta é uma antiga reivindicação da 
comunidade acadêmica local e da população 
dos municípios atendidos pela unidade. 

A Transformação da CUR-UFMT em 
Universidade Federal da Região Sul de Mato 
Grosso constitui-se em um uma estratégia 
para assegurar a continuidade do dinamismo 
da região Sul de Mato Grosso, intensificando 
ações que venham contribuir com as caracte-
rísticas socioeconomicas daquela região. 

A transformação da CUR-UFMT em 
Universidade Federal da Região Sul de Mato 
Grosso não irá requerer acréscimos em sua 
estrutura física e todo o corpo docente, bem 
como os funcionários, poderão ser aproveita-
dos na entidade. No caso de necessidade de 
contratação de pessoal, o mesmo poderá ser 
feito por meio de concursos públicos.

Além disto, a Universidade Federal da 
Região Sul de Mato Grosso estará sediada em 
Rondonópolis, município de economia pujante, 
senda a segunda cidade em arrecadação do 
estado de Mato Grosso. 

Rondonópolis, com seus 150 mil habitan-
tes é espelho da fantástica transformação do 
cerrado brasileiro. Localizada no entroncamento 
das rodovias BR-364 e BR-163, Rondonópolis 
hoje se constitui como um ponto estratégico de 
ligação entre as regiões sul e norte do país. 

Devido a esta localização, Rondonópolis 
serve como porta de escoamento de grande 
parte da produção do estado. 

Acredito que a transformação a CUR-UFMT 
em Universidade Federal da Região Sul de Mato 
Grosso trará grandes benefícios para toda a re-
gião, ampliando a oferta de ensino superior à 
população e, ao mesmo tempo, gerando conhe-
cimentos científicos e tecnológicos necessários à 
prosperidade e ao bem-estar da população.”

Tais razões, Senhor Ministro, justificam, plena-
mente, a criação de instituição nos termos propos-
tos, o que sugerimos a Vossa Excelência em nome 
da Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos 
 Deputados.

Sala das Sessões, 2008. –  Deputado Waldir Ma-
ranhão, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Educação e Cultura, em reunião 
ordinária realizada hoje, concluiu unanimemente pela 
rejeição do Projeto de Lei nº 5.969-A/05, nos termos 
do parecer do relator,  Deputado Waldir Maranhão.

Estiveram presentes os Senhores  Deputados:  
João Matos,Presidente; Alex Canziani,Vice-Presidente; 
Alice Portugal, Antônio Carlos Biffi, Átila Lira, Carlos 
Abicalil, Fátima Bezerra, Frank Aguiar, Gastão Viei-
ra, Iran Barbosa, Ivan Valente, Joaquim Beltrão, Lelo 
Coimbra, Lira Maia, Lobbe Neto, Maria do Rosário, 
Neilton Mulim, Nilmar Ruiz, Professor Setimo, Raul 
Henry, Severiano Alves, Waldir Maranhão, Walter Bri-
to Neto, Angela Portela, Dr. Talmir, Dr. Ubiali, Elismar 
Prado, Gilmar Machado, João Oliveira, Paulo Renato 
Souza, Professor Ruy Pauletti e Raimundo Gomes 
de Matos. 

Sala da Comissão, 2 de abril de 2008. –  Deputado 
João Matos, Presidente.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

I – Relatório

O Projeto de Lei nº 5.969,de 2005, pretende 
autorizar o Poder Executivo a transformar o Campus 
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Universitário de Rondonópolis da Universidade Fe-
deral de Mato Grosso (CUR-UFMT) em Universidade 
Federal da Região Sul de Mato Grosso, com sede no 
município de Rondonópolis, no Estado de Mato Gros-
so, com objetivo de ministrar ensino superior, desen-
volver pesquisa nas diversas áreas do conhecimento 
e promover a extensão universitária.

A presente proposta tramitou pela Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Público – CTASP 
e pela Comissão de Educação e Cultura – CEC, ten-
do sido aprovada unanimemente naquele Colegiado 
e rejeitada neste último, nos termos da Súmula de 
Recomendações aos Relatores nº 01/2001 – CEC/
Câmara dos  Deputados, que trata da apreciação dos 
projetos de caráter meramente autorizativos para cria-
ção de instituições educacionais. Tal posicionamento 
tem sido adotado por este órgão colegiado uma vez 
que as proposições desta natureza, de iniciativa parla-
mentar, invadem competência privativa do Presidente 
da República, nos termos do art. 61,§1º, inciso II da 
Constituição Federal.

É o relatório.

II – Voto

Compete à Comissão de Finanças e Tributação, 
apreciar a proposta, nos termos do art. 54, inciso II, do 
Regimento Interno desta Casa e da Norma Interna da 
Comissão de Finanças e Tributação, de 29 de maio de 
1996, quanto à compatibilização ou adequação de seus 
dispositivos com o plano plurianual (PPA), com a lei de 
diretrizes orçamentárias (LDO), com o orçamento anual 
(LOA) e demais dispositivos legais em vigor.

Preliminarmente, releva notar que o projeto de 
lei em exame fere o art. 61, § 1º, inciso II, alínea “e” 
da Constituição Federal. Tal dispositivo prevê que a 
iniciativa de lei visando a criação de órgãos da admi-
nistração pública constitui atribuição privativa do Pre-
sidente da República.

Nesse passo, o art. 8º da Norma Interna da Co-
missão de Finanças e Tributação, que fixa procedimen-
tos para o exame de compatibilidade ou adequação 
orçamentária e financeira, estabelece que “será con-
siderada incompatível a proposição que aumente 
despesa em matéria de iniciativa exclusiva do Presi-
dente da República” (grifei).

Verifica-se, ainda, que a proposta em análise, à 
luz do art. 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF 
(Lei Complementar nº 101/2000), fixa para o ente obri-
gação legal por um período superior a dois exercícios, 
constituindo despesa obrigatória de caráter continuado. 
Dessa forma, conforme o § 1º do mencionado dispo-
sitivo, “os atos que criarem ou aumentarem despesa 
de que trata o caput deverão ser instruídos com a es-
timativa prevista no inciso I do art. 16 e demonstrar a 

origem dos recursos para seu custeio.” O art. 16, inci-
so I, preceitua que:

Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiço-
amento de ação governamental que acarrete 
aumento da despesa será acompanhado de:

I – estimativa do impacto orçamentário-
financeiro no exercício em que deva entrar em 
vigor e nos dois subseqüentes.

No mesmo sentido dispõe a Lei nº 11.768, de 14 
de agosto de 2008 (LDO 2009): 

Art. 120. Os projetos de lei e medidas provisórias 
que importem ou autorizem diminuição da receita ou 
aumento de despesa da União no exercício de 2009 
deverão estar acompanhados de estimativas desses 
efeitos, para cada um dos exercícios compreendidos 
no período de 2009 a 2011, detalhando a memória de 
cálculo respectiva e correspondente compensação.

Corroborando com o entendimento dos dispo-
sitivos supramencionados, a Comissão de Finanças 
e Tributação editou a súmula nº 1, de 2008, que con-
sidera incompatível e inadequada a proposição que, 
mesmo em caráter autorizativo, conflite com a LRF, ao 
deixar de estimar o impacto orçamentário-financeiro e 
de demonstrar a origem dos recursos para seu custeio, 
exarada nos seguintes termos:

SÚMULA nº 1/08-CFT – É incompatível e inade-
quada a proposição, inclusive em caráter autorizativo, 
que, conflitando com as normas da Lei Complementar 
nº 101, de 4 de maio de 2000 – Lei de Responsabili-
dade Fiscal – deixe de apresentar a estimativa de seu 
impacto orçamentário e financeiro bem como a res-
pectiva compensação.

Quanto ao exame de adequação da proposta 
com o Plano Plurianual – PPA 2008-2011 e a Lei Or-
çamentária Anual – LOA 2009, constata-se inexistir 
ação específica para a implantação da Universidade 
Federal da Região Sul de Mato Grosso nessas peças 
orçamentárias, até a presente data.

No entanto, em ambas as peças há a dotação 
“1H68 – Expansão de Ensino Superior – Campus de 
Rondonópolis”, que indica a intenção do Governo Fe-
deral em instituir um novo campus no Município de 
Rondonópolis ao invés de criar uma nova Universida-
de Federal.

Assim, o PPA vigente prevê, para a ação “1H68”, 
R$ 3,2 milhões para 2009 e R$ 2,1 milhões para 2010, 
cujo término está estimado para dezembro de 2010, 
com meta de 810 vagas no final do período considerado. 
Por sua vez, a LOA 2009 consigna R$ 2,0 milhões1.

1 Fonte SIAFI. Posição em 18 de maio de 2009.
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Diante do exposto, submeto a este colegiado meu 
voto pela incompatibilidade com a norma orçamen-
tária e financeira e pela inadequação orçamentária e 
financeira do Projeto de Lei nº 5.969, de 2005.

Sala das Sessões, 3 de junho de 2009. – Deputado 
João Dado, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em reunião 
ordinária realizada hoje, opinou, unanimemente, pela 
incompatibilidade e inadequação financeira e orçamen-
tária do Projeto de Lei nº 5.969-A/05, nos termos do 
parecer do relator,  Deputado João Dado. 

Estiveram presentes os Senhores  Deputados: 
Vignatti, Presidente; Antonio Palocci, Luiz Carlos Hauly 
e Félix Mendonça, Vice-Presidentes; Aelton Freitas, Al-
fredo Kaefer, Andre Vargas, Arnaldo Madeira, Carlos 
Melles, Eduardo Amorim, Guilherme Campos, Júlio 
Cesar, Julio Semeghini, Luiz Carreira, Marcelo Castro, 
Pedro Eugênio, Pedro Novais, Pepe Vargas, Ricardo 
Barros, Rodrigo Rocha Loures, Silvio Costa, Bilac 
Pinto, Eduardo Cunha, João Magalhães, Leonardo 
Quintão, Osmar Júnior, Rodrigo de Castro e Vital do 
Rêgo Filho. 

Sala da Comissão, 7 de outubro de 2009. – 
 Deputado Vignatti, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 7.582-B, DE 2006 
(Do Sr. José Otávio Germano)

Institui a concessão de bolsas de estu-
do em cursos de graduação e pós-gradua-
ção aos membros dos órgãos de segurança 
pública constantes do art. 144 da Constitui-
ção Federal; tendo pareceres: da Comissão 
de Educação e Cultura, pela rejeição (rela-
tor: DEP. JOAQUIM BELTRÃO); da Comissão 
de Segurança Pública e Combate ao Crime 
Organizado, pela aprovação (relator: DEP. 
WILLIAM WOO); e da Comissão de Finan-
ças e Tributação, pela incompatibilidade e 
inadequação financeira e orçamentária (re-
lator: DEP. REGINALDO LOPES).

Despacho: Às Comissões de Educa-
ção e Cultura Segurança Pública e Combate 
ao Crime Organizado; Finanças e Tributação 
(Art. 54 RICD); e Constituição e Justiça e de 
Cidadania (Art. 54 RICD).

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário – Art. 24, II, “g”.

Publicação dos Pareceres das Comissões de Se-
gurança Pública e Combate ao Crime Organizado; 
e de Finanças e Tributação

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA  
E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

I – Relatório

O Projeto de Lei no 7.582, de 2006, de iniciati-
va do nobre  Deputado José Otávio Germano, propõe 
a instituição de um sistema de bolsas de estudos de 
graduação e pós-graduação para os membros dos ór-
gãos de segurança pública, constantes do art. 144 da 
Constituição Federal.

Em sua justificação, o Autor esclarece que mui-
tos dos profissionais da segurança pública “não têm 
condições de acessar estabelecimentos de ensino su-
perior devido aos parcos vencimentos que percebem, 
apesar de correrem risco em nome da sociedade pela 
qual devem zelar”.

Além disso, acrescenta que a concessão de bol-
sas de estudos para os servidores da segurança pú-
blica permitirá que façam cursos de graduação e de 
pós-graduação, o que pode trazer “inúmeras vantagens 
para eles e para a sociedade a que servem: é estímulo 
pessoal e profissional, melhora a qualidade intelectual 
dos servidores de segurança pública e, indubitavelmen-
te, a formação acadêmica mais apurada terminará re-
dundando na prestação de um serviço mais eficiente, 
seja pelo grau de satisfação dos agentes públicos, seja 
porque sua melhor qualificação permitirá desempenho 
mais eficiente em todos os sentidos”.

Em 5 de dezembro de 2006, a proposição foi 
distribuída às Comissões de Educação e Cultura, Se-
gurança Pública e Combate ao Crime Organizado e 
Constituição e Justiça e de Cidadania, nos termos do 
que dispõem os arts. 24, inciso II, e 54, do Regimento 
Interno da Câmara dos  Deputados (RICD).

Em 18 de junho de 2008 a proposição foi apre-
ciada e rejeitada na Comissão de Educação e Cul-
tura.

Esgotado o prazo regimental, não houve a apre-
sentação de emendas nesta Comissão Permanente.

É o Relatório.

II – Voto do Relator

O Projeto de Lei no 7.582/2006 foi distribuído a 
esta Comissão Permanente por tratar de assunto ati-
nente à segurança pública e seus órgãos institucionais, 
nos termos em que dispõe a alínea d do inciso XVI, 
do art. 32, do RICD.

Ao analisarmos a proposição segundo o ponto 
de vista do campo temático desta Comissão, não há 
como negar o seu mérito, pois é patente que o es-
tabelecimento de melhores condições para o aper-
feiçoamento dos profissionais da segurança pública 
redundará em significativa melhoria na qualidade 



56716 Quarta-feira 14 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Outubro de 2009

dos serviços prestados à população. Neste sentido, 
cabe mencionarmos o clamor popular para que haja 
uma efetiva melhoria nas condições de trabalho que 
o Estado deve oferecer para essa classe de servido-
res. O benefício, segundo essa ótica, pode ser con-
siderado pequeno se comparado à necessidade que 
existe para o aperfeiçoamento profissional no campo 
da segurança pública. É, na verdade, uma verdadeira 
contraprestação pelos relevantes serviços prestados 
à sociedade.

Além disso, entendemos como importante e 
justa medida a proposta de que, aos servidores que 
se aposentem por motivo de invalidez decorrente do 
exercício de suas funções, seja assegurado que usu-
fruam da bolsa de estudo, uma vez que é uma forma 
do Estado apresentar alguma compensação pelos 
relevantes serviços prestados em situações de alto 
risco. Igualmente meritório e justo é estabelecer que 
os dependentes dos servidores possam fazer jus à 
bolsa quando do falecimento do servidor, por motivo 
decorrente do exercício da sua função, já que a famí-
lia do policial não contará mais com a sua presença 
como provedor.

Louvamos a iniciativa do nobre  Deputados José 
Otávio Germano e de sua sensibilidade quanto a me-
lhoria das condições de exercício profissional dos milha-
res de servidores das diversas polícias que compõem 
o sistema de segurança pública brasileiro.

Em face de tais considerações, e por entender-
mos que o Projeto de Lei nº 7.582/2006 se constitui 
em aperfeiçoamento oportuno e conveniente para o 
ordenamento jurídico federal, somos pela sua APRO-
VAÇÃO.

Sala da Comissão, 9 de março de 2009. – 
 Deputado William Woo, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Segurança Pública e Combate 
ao Crime Organizado, em reunião ordinária realizada 
hoje, aprovou o Projeto de Lei nº 7.582/06, nos termos 
do Parecer do Relator,  Deputado William Woo, contra 
o voto do  Deputado Antonio Carlos Biscaia.

Estiveram presentes os Senhores  Deputados:  
Alexandre Silveira – Presidente; Laerte Bessa e William 
Woo – Vice-Presidentes; Antonio Carlos Biscaia, Bis-
po Gê Tenuta, Capitão Assumção, Enio Bacci, Major 
Fábio ePerpétua Almeida – Titulares;Glauber Braga, 
Guilherme Campos, Hugo Leal, Lincoln Portela e Mar-
celo Melo – Suplentes.

Sala da Comissão, 22 de abril de 2009. –  Deputado 
Alexandre Silveira, Presidente.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

I – Relatório

O projeto de lei em epígrafe institui bolsas de 
estudo integrais em cursos de graduação e pós-gra-
duação aos membros, ativos e inativos, das polícias 
federal, rodoviária federal, ferroviária federal, civil e 
militar e dos corpos de bombeiros militares, extensivo 
aos seus dependentes legais, em caso de falecimen-
to, ausência ou qualquer outro impedimento absoluto 
do beneficiário direto.

Segundo a proposição, o Ministério da Educação 
será responsável pela concessão das bolsas.

A proposta tramitou pelas Comissões de Educa-
ção e Cultura e de Segurança Pública e Combate ao 
Crime Organizado, sendo rejeitada naquele colegiado 
e aprovada nesse último, contra o voto do  Deputado 
Antônio Carlos Biscaia.

É o relatório.

II – Voto 

Compete à Comissão de Finanças e Tributação 
apreciar a proposta, nos termos do art. 54, inciso II, do 
Regimento Interno desta Casa e da Norma Interna da 
Comissão de Finanças e Tributação, de 29 de maio de 
1996, quanto à compatibilização ou adequação de seus 
dispositivos com o plano plurianual (PPA), com a lei de 
diretrizes orçamentárias (LDO), com o orçamento anual 
(LOA) e demais dispositivos legais em vigor.

Do ponto de vista do plano plurianual (PPA 2008-
2011) e da Lei Orçamentária para o exercício de 2009, 
destaca-se que ambas as peças contêm ações, no 
âmbito do Ministério da Educação (MEC), para con-
cessão de bolsa de estímulo à pesquisa e de con-
cessão e manutenção de bolsas de estudos. Todavia, 
tais bolsas possuem objeto e critérios de concessão 
distintos do ora proposto. Desse modo, para atender o 
escopo do projeto em exame seria necessária a insti-
tuição de novas concessões de bolsas de estudo com 
nova programação orçamentária, o que, evidentemente 
acarretaria ônus ao erário.

Diante disso, há que se analisar a proposição à 
luz da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF (Lei Com-
plementar nº 101, de 4 de maio de 2000), posto que os 
gastos que adviriam com os parâmetros pretendidos 
pela proposição enquadrar-se-iam na condição de des-
pesa obrigatória de caráter continuado, nos termos do 
art. 17 da LRF (despesa corrente derivada de lei que 
fixe para o ente a obrigação legal de sua execução por 
um período superior a dois exercícios).

Nesse sentido, a proposição fica sujeita à ob-
servância do disposto no artigo 17, §§ 1º e 2º, da re-
ferida LRF. Pelo que dispõe o § 1º, o ato que criar ou 
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aumentar despesa de caráter continuado deverá ser 
instruído com estimativa do impacto orçamentário-
financeiro no exercício em que entrar em vigor e nos 
dois subsequentes e demonstrar a origem dos recursos 
para o seu custeio, que por sua vez não está atendido 
pelo projeto. Já o § 2º da citada norma determina que 
tal ato deverá ser acompanhado de comprovação de 
que a despesa criada ou aumentada não afetará as 
metas de resultados fiscais previstas na Lei de Dire-
trizes Orçamentárias – LDO, devendo seus efeitos fi-
nanceiros, nos períodos seguintes, ser compensados 
pelo aumento permanente de receita ou pela redução 
permanente de despesa. Com efeito, verifica-se que 
as exigências mencionadas não estão atendidas pela 
presente proposição.

Ademais, a LDO para o exercício de 2009 (Lei 
nº 11.768, de 14 de agosto de 2008) estabelece no 
art. 120 que:

“Os projetos de lei e medidas provisó-
rias que importem ou autorizem diminuição 
da receita ou aumento de despesa da União 
no exercício de 2009 deverão estar acompa-
nhados de estimativas desses efeitos, para 
cada um dos exercícios compreendidos no 
período de 2009 a 2011, detalhando a me-
mória de cálculo respectiva e correspondente 
compensação”.

Assim, constata-se nitidamente que o pleito, se 
aprovado, provocará aumento de despesas, sem, contu-
do estimar o impacto da medida para os próximos dois 
exercícios e o atual, bem como deixa de demonstrar a 
forma de compensar tais acréscimos.

Portanto, o projeto não atende às exigências es-
tabelecidas pelos dispositivos mencionados da Lei de 
Responsabilidade Fiscal e da LDO 2009.

Diante do exposto, submeto a este colegiado 
meu voto pela inadequação orçamentária e finan-
ceira e pela incompatibilidade do Projeto de Lei 
nº 7.582, de 2006, com a legislação financeira e 
orçamentária.

Sala da Comissão, 4 de setembro de 2009. – 
Deputado Reginaldo Lopes, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em reunião 
ordinária realizada hoje, opinou, unanimemente, pela 
incompatibilidade e inadequação financeira e orçamen-
tária do Projeto de Lei nº 7.582-A/06, nos termos do 
parecer do relator,  Deputado Reginaldo Lopes. 

Estiveram presentes os Senhores  Deputados: 
Vignatti, Presidente; Antonio Palocci, Luiz Carlos Hauly 
e Félix Mendonça, Vice-Presidentes; Aelton Freitas, Al-
fredo Kaefer, Andre Vargas, Arnaldo Madeira, Carlos 

Melles, Eduardo Amorim, Guilherme Campos, Júlio 
Cesar, Julio Semeghini, Luiz Carreira, Marcelo Castro, 
Pedro Eugênio, Pedro Novais, Pepe Vargas, Ricardo 
Barros, Rodrigo Rocha Loures, Silvio Costa, Bilac 
Pinto, Eduardo Cunha, João Magalhães, Leonardo 
Quintão, Osmar Júnior, Rodrigo de Castro e Vital do 
Rêgo Filho. 

Sala da Comissão, 7 de outubro de 2009. – 
 Deputado Vignatti, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 25-B, DE 2007 
(Do Sr. Vicentinho)

Autoriza o Poder Executivo a criar a 
Universidade Tecnológica de Hortolândia/
SP; tendo pareceres: da Comissão de Tra-
balho, de Administração e Serviço Públi-
co, pela aprovação (relator: DEP. CLÁUDIO 
MAGRÃO); da Comissão de Educação e 
Cultura, pela rejeição (relator: DEP. ALEX 
CANZIANI); e da Comissão de Finanças e 
Tributação, pela incompatibilidade e inade-
quação financeira e orçamentária (relator: 
DEP. PEDRO EUGÊNIO).

Despacho: Às Comissões de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público; Educa-
ção e Cultura; Finanças e Tributação (Art. 54 
RICD); e Constituição e Justiça e de Cidadania 
(Art. 54 RICD) 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário – Art. 24, II, “g”

Publicação dos Pareceres das Comissões de  
Educação e Cultura; e de Finanças e Tributação

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

I – Relatório

Este projeto de lei, de autoria do Nobre  Deputado 
Vicentinho autoriza o Poder Executivo a criar a Uni-
versidade Tecnológica de Hortolândia, Estado de São 
Paulo.

O projeto foi distribuído inicialmente à Comissão 
de Trabalho, de Administração e Serviço Público, onde 
recebeu parecer favorável do relator, o Ilustre  Deputado 
Cláudio Magrão. O parecer foi aprovado pelo plenário 
da Comissão.

Nesta Comissão de Educação e Cultura não fo-
ram apresentadas emendas à proposição.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Do ponto de vista do mérito justifica-se, plena-
mente, a aprovação deste projeto de lei. 
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Porém, a criação de instituições de ensino fede-
rais por iniciativa do Poder Legislativo fere frontalmente 
a Constituição.

Quando não subsiste dúvida quanto à incons-
titucionalidade de dada proposição cabe a todas as 
comissões ou parlamentares rejeitá-la e, assim, fazer 
cumprir a Constituição, mesmo que concordem com 
o seu mérito. 

A criação de instituições por projetos de lei de 
iniciativa de Poder Legislativo, inclusive por intermédio 
dos chamados “projetos autorizativos”, é “coisa julga-
da” no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça 
e, globalmente, da Câmara dos  Deputados. Em casos 
como este, não se avalia a constitucionalidade de uma 
proposição, mas se cumpre a lei.

Por isto, no que diz respeito à criação de institui-
ções federais de ensino, a Comissão de Educação e 
Cultura houve por bem revalidar, em março de 2005 
e Abril de 2007, a súmula nº 1/2001, ampliada nesta 
última data. 

Dispõe a súmula:

“Por implicar a criação de órgãos públi-
cos, e, obviamente, em cargos, funções empre-
gos, além de acarretar aumento de despesa, 
a iniciativa legislativa da criação de escolas, 
em qualquer nível ou modalidade de ensino é 
privativa do Poder Executivo (Ver art. 61, § 1º, 
II, da Constituição Federal)

Projetos de lei desse teor são meramen-
te autorizativos e, portanto, inócuos, pois não 
geram nem direitos nem obrigações.

 ..............................................................
Portanto, o Parecer do Relator de um PL 

que vise a criação de escola pública, em qual-
quer nível ou modalidade de ensino, deverá 
concluir pela rejeição da proposta.

A criação de escolas deve ser sugerida 
na proposição do tipo do tipo INDICAÇÃO, a 
ser encaminhada ao Poder Executivo (ver RI/
CD art. 113).”

Entretanto, considerando o mérito da proposta e 
nossa intenção de apoiá-la, nada impede que a Comis-
são de Educação e Cultura encaminhe, em seu nome, 
indicação ao Poder Executivo sugerindo a criação da 
instituição em epígrafe.

Portanto, nosso voto é pela rejeição do Projeto 
de Lei mas, concomitante, propomos a este plenário, 
a Indicação em anexo de autoria da própria Comissão 
de Educação e Cultura

Sala da Comissão, 28 de junho de 2007. – 
 Deputado Alex Canziani, Relator.

REQUERIMENTO 
(Da Comissão de Educação e Cultura)

Requer o envio de Indicação ao Poder 
Executivo, sugerindo a criação da Univer-
sidade Tecnológica de Hortolândia, Estado 
de São Paulo. 

Senhor Presidente:
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1º, do Regi-

mento Interno da Câmara dos  Deputados, requeiro a 
V. Exª., em nome da Comissão de Educação e Cultu-
ra, seja encaminhada ao Poder Executivo a Indicação 
anexa, sugerindo a criação da Universidade Tecnoló-
gica de Hortolândia, Estado de São Paulo.

Sala das Sessões, 28 de junho de 2007. – 
 Deputado Gastão Vieira, Presidente da Comissão.

INDICAÇÃO No , DE 2007 
(Da Comissão de Educação e Cultura  

da Câmara dos  Deputados)

Sugere a criação da Universidade Tec-
nológica de Hortolândia, no Estado de São 
Paulo.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação e 
Cultura:

O Nobre  Deputado Vicentinho apresentou projeto 
de lei com objetivo de criar a Universidade Tecnológica 
de Hortolândia, no Estado de São Paulo.

A Comissão de Educação e Cultura reconheceu 
o mérito da proposta, mas viu-se impedida de aprová-
la devido ao disposto na alínea “e”, do inciso II, do § 
1º, do art. 61 da Constituição Federal.

Resolveu, portanto, a Comissão manifestar seu 
apoio à proposta, por intermédio da presente Indica-
ção.

Relevantes argumentos foram arrolados na justifi-
cação do projeto de lei, que transcrevemos a seguir: 

“Geograficamente, o Município de Hor-
tolândia está localizado de forma estratégica 
entre os grandes pólos industriais, estando a 
115Km da capital paulista e a menos de 24 
Km do centro de Campinas, cidade com a qual 
faz divisa, dentro da Região Metropolitana de 
Campinas (RMC), que compreende ao todo 
19 municípios. 

Possui uma população de aproxima-
damente 200.000 habitantes e uma área de 
62Km². 

A Secretaria de Educação Municipal con-
ta com 20 Unidades Escolares de Ensino Fun-
damental, atendendo 12.286 alunos, distribuí-
dos em 403 classes e um Centro de Educação 
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de Jovens e Adultos (CEJA), este último res-
ponsável por 1.941 alunos. Atualmente o mu-
nicípio atende 176 crianças com necessidades 
especiais diferentes em escolas regulares de 
educação infantil e ensino fundamental; e/ou 
em centros especializados (CIER). A Educação 
Infantil atende hoje 8.081 crianças com idades 
entre 0 e 6 anos, possui 315 classes distribu-
ídas em 23 escolas municipais de Educação 
Infantil, creche e pré-escola. 

Por possuir em sua área territorial em-
presas de grande porte tecnológico, como 
IBM (tecnologia de informática), EMS (área 
farmacêutica), DOW CORNING (área quími-
ca), MAGNETTI MARELLI (área automotiva), 
BSH (eletrodomésticos), BELGO MINEIRO 
– GRUPO ARCELOR (área metalúrgica), 
DELL (tecnologia de informática), WIKBOLD 
(área alimentícia), LANMAR (metalúrgica 
aeronáutica), entre outras; Hortolândia é 
considerada um pólo tecnológico no que 
diz respeito à tecnologia empresarial de 
ponta. 

Devido a este grande número de em-
presas instaladas na cidade, subentende-se 
que há muitas vagas de empregos, fato que 
aumentaria a capacidade empregatícia dos 
munícipes. Porém isso não é o que acontece 
na atualidade, pois a maioria dos habitantes 
de Hortolândia não possuem a formação exi-
gida por essas mesmas empresas. 

Inferimos então que a oferta de cursos 
universitários nas áreas abaixo poderia aten-
der melhor a necessidade das indústrias locais 
e promover o desenvolvimento intelectual e 
técnico dos munícipes de Hortolândia sendo 
essas:

– Eletrônica.
– Elétrica.
– Mecânica.
– Mecatrônica.
– Farmácia.
– Alimentícia. 
Nesse cenário, capacitar profissional-

mente a população de acordo com o perfil 
produtivo da região é medida essencial para 
garantir o desenvolvimento econômico e social 
da região metropolitana. Para isso, propomos 
a criação da Universidade Federal Tecnológica 
de Hortolândia, no que esperamos contar com 
o apoiamento dos nobres pares. “

Tais razões, Senhor Ministro, justificam, plena-
mente, a criação de instituição nos termos propos-

tos, o que sugerimos à Vossa Excelência em nome 
da Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos 
 Deputados.

Sala das Sessões, 28 de junho de 2007. – 
 Deputado Gastão Vieira, Presidente da Comissão de 
Educação e Cultura.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Educação e Cultura, em reunião 
ordinária realizada hoje, concluiu, unanimemente, pela 
rejeição do Projeto de Lei nº 25-A/07, nos termos do 
parecer do relator,  Deputado Alex Canziani.

Estiveram presentes os Senhores  Deputados:  
Gastão Vieira, Presidente; Frank Aguiar,Vice-Presiden-
te; Alex Canziani, Angelo Vanhoni, Antonio Bulhões, 
Antônio Carlos Biffi, Ariosto Holanda, Átila Lira, Carlos 
Abicalil, Clóvis Fecury, Fátima Bezerra, Ivan Valente, 
João Matos, Joaquim Beltrão, Lelo Coimbra, Lobbe 
Neto, Nice Lobão, Nilmar Ruiz, Paulo Renato Souza, 
Paulo Rubem Santiago, Professor Ruy Pauletti, Pro-
fessor Setimo, Raul Henry, Rogério Marinho, Seve-
riano Alves, Waldir Maranhão, Andreia Zito, Angela 
Amin, Dr. Ubiali, Elismar Prado, Reginaldo Lopes e 
Ricardo Izar. 

Sala da Comissão, 8 de agosto de 2007. – 
 Deputado Gastão Vieira, Presidente.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

I – Relatório

O Projeto de Lei nº 25, de 2007, pretende auto-
rizar o Poder Executivo a criar a Universidade Federal 
Tecnológica de Hortolândia, no Estado de São Paulo, 
com objetivo de ministrar ensino superior e realizar 
pesquisas na área tecnológica, entre outras ativida-
des correlatas. 

A presente proposta tramitou pela Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Público – CTASP 
e pela Comissão de Educação e Cultura – CEC, ten-
do sido aprovada unanimemente naquele Colegiado 
e rejeitada neste último, nos termos da Súmula de 
Recomendações aos Relatores nº 01/2001 – CEC/
Câmara dos  Deputados, que trata da apreciação dos 
projetos de caráter meramente autorizativos para cria-
ção de instituições educacionais. Tal posicionamento 
tem sido adotado por este órgão colegiado uma vez 
que as proposições desta natureza, de iniciativa parla-
mentar, invadem competência privativa do Presidente 
da República, nos termos do art. 61,§1º, inciso II da 
Constituição Federal.

É o relatório.
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II – Voto

Compete à Comissão de Finanças e Tributação, 
apreciar a proposta, nos termos do art. 54, inciso II, do 
Regimento Interno desta Casa e da Norma Interna da 
Comissão de Finanças e Tributação, de 29 de maio de 
1996, quanto à compatibilização ou adequação de seus 
dispositivos com o plano plurianual (PPA), com a lei de 
diretrizes orçamentárias (LDO), com o orçamento anual 
(LOA) e demais dispositivos legais em vigor.

Preliminarmente, releva notar que o projeto de 
lei em exame fere o art. 61, § 1º, inciso II, alínea “e” 
da Constituição Federal. Tal dispositivo prevê que a 
iniciativa de lei visando a criação de órgãos da admi-
nistração pública constitui atribuição privativa do Pre-
sidente da República.

Nesse passo, o art. 8º da Norma Interna da Co-
missão de Finanças e Tributação, que fixa procedimen-
tos para o exame de compatibilidade ou adequação 
orçamentária e financeira, estabelece que “será con-
siderada incompatível a proposição que aumente 
despesa em matéria de iniciativa exclusiva do Presi-
dente da República” (grifei).

Verifica-se, ainda, que a proposta em análise, à 
luz do art. 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF 
(Lei Complementar nº 101/2000), fixa para o ente obri-
gação legal por um período superior a dois exercícios, 
constituindo despesa obrigatória de caráter continuado. 
Dessa forma, conforme o § 1º do mencionado dispo-
sitivo, “os atos que criarem ou aumentarem despesa 
de que trata o caput deverão ser instruídos com a es-
timativa prevista no inciso I do art. 16 e demonstrar a 
origem dos recursos para seu custeio.” O art. 16, inciso 
I, preceitua que:

Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiço-
amento de ação governamental que acarrete 
aumento da despesa será acompanhado de:

I – estimativa do impacto orçamentário-
financeiro no exercício em que deva entrar em 
vigor e nos dois subseqüentes.

No mesmo sentido dispõe a Lei nº 11.768, 
de 14 de agosto de 2008 (LDO 2009): 

Art. 120. Os projetos de lei e medidas 
provisórias que importem ou autorizem di-
minuição da receita ou aumento de despesa 
da União no exercício de 2009 deverão estar 
acompanhados de estimativas desses efeitos, 
para cada um dos exercícios compreendidos 
no período de 2009 a 2011, detalhando a me-
mória de cálculo respectiva e correspondente 
compensação.

Corroborando com o entendimento dos disposi-
tivos supramencionados, a Comissão de Finanças e 

Tributação editou a Súmula nº 1, de 2008, que con-
sidera incompatível e inadequada a proposição que, 
mesmo em caráter autorizativo, conflite com a LRF, ao 
deixar de estimar o impacto orçamentário-financeiro e 
de demonstrar a origem dos recursos para seu custeio, 
exarada nos seguintes termos:

SÚMULA nº 1/08-CFT – É incompatível e inade-
quada a proposição, inclusive em caráter autorizativo, 
que, conflitando com as normas da Lei Complementar 
nº 101, de 4 de maio de 2000 – Lei de Responsabili-
dade Fiscal – deixe de apresentar a estimativa de seu 
impacto orçamentário e financeiro bem como a res-
pectiva compensação.

Quanto ao exame de adequação da proposta com 
o Plano Plurianual – PPA 2008-2011, constata-se que 
não existe ação específica para implantação da Univer-
sidade Federal Tecnológica de Hortolância, no Estado 
de São Paulo, no Programa 1073 – Brasil Universitário. 
Por sua vez, a Lei Orçamentária Anual – LOA 2009, 
igualmente, não prevê recursos para esta ação.

Diante do exposto, submeto a este colegiado meu 
voto pela incompatibilidade com as normas orçamen-
tárias e financeiras e pela inadequação orçamentária 
e financeira do Projeto de Lei nº 25, de 2007.

Sala das Sessões, 1º de setembro de 2009. – 
 Deputado Pedro Eugênio, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em reu-
nião ordinária realizada hoje, opinou, unanimemente, 
pela incompatibilidade e inadequação financeira e or-
çamentária do Projeto de Lei nº 25-A/07, nos termos 
do parecer do relator,  Deputado Pedro Eugênio. 

Estiveram presentes os Senhores  Deputados:  
Vignatti, Presidente; Antonio Palocci, Luiz Carlos Hauly 
e Félix Mendonça, Vice-Presidentes; Aelton Freitas, Al-
fredo Kaefer, Andre Vargas, Arnaldo Madeira, Carlos 
Melles, Eduardo Amorim, Guilherme Campos, Júlio 
Cesar, Julio Semeghini, Luiz Carreira, Marcelo Castro, 
Pedro Eugênio, Pedro Novais, Pepe Vargas, Ricardo 
Barros, Rodrigo Rocha Loures, Silvio Costa, Bilac 
Pinto, Eduardo Cunha, João Magalhães, Leonardo 
Quintão, Osmar Júnior, Rodrigo de Castro e Vital do 
Rêgo Filho. 

Sala da Comissão, 7 de outubro de 2009. – 
 Deputado Vignatti, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 68-B, DE 2007 
(Do Sr. Felipe Bornier)

Dispõe sobre isenção do pagamento 
de taxas em processos seletivos realizados 
por órgãos e entidades da administração 
pública a quem doar sangue voluntaria-
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mente ou que seja doador de órgãos, nas 
condições que especifica; tendo parece-
res: da Comissão de Trabalho, de Admi-
nistração e Serviço Público, pela aprova-
ção, com emenda (relator: DEP. TARCÍSIO 
ZIMMERMANN); da Comissão de Seguri-
dade Social e Família, pela rejeição deste 
e da emenda da Comissão de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público (relator: 
DEP. GERMANO BONOW); e da Comissão 
de Finanças e Tributação, pela incompati-
bilidade e inadequação financeira e orça-
mentária deste e pela não implicação da 
matéria com aumento ou diminuição da 
receita ou da despesa públicas, não caben-
do pronunciamento quanto à adequação 
financeira e orçamentária da emenda da 
Comissão de Trabalho, de Administração 
e Serviço Público (relator: DEP. RICARDO 
BARROS).

Despacho: Às Comissões de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público; Seguri-
dade Social e Família; Finanças e Tributação 
(Art. 54 RICD); e Constituição e Justiça e de 
Cidadania (Art. 54 RICD). 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário – Art. 24, II, “g”.

Publicação dos Pareceres das Comissões De  
Seguridade Social e Família; e de Finanças e Tri-
butação 

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA

PARECER VENCEDOR

I – Relatório

O  Deputado Geraldo Pudim apresentou Parecer pela 
aprovação ao Projeto de Lei nº 68, de 2007, do ilustre 
 Deputado FELIPE BORNIER, que “dispõe sobre isen-
ção do pagamento de taxas em processos seletivos 
realizados por órgãos e entidades da administração pú-
blica a quem doar sangue voluntariamente ou que seja 
doador de órgãos, nas condições que especifica” bem 
como da emenda de Relator da CTASP – Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Público.

Tendo a Comissão de Seguridade Social e Fa-
mília, em reunião ocorrida no último dia 27 de maio do 
corrente, rejeitado o Parecer do ilustre  Deputado Ge-
raldo Pudim, fomos designados pela Presidente para 
redigir o Parecer Vencedor pela rejeição do PL nº 68, 
de 2007 e da emenda de relator da CTASP.

II – Voto do Relator

O Projeto de Lei sob exame propõe a isenção do 
pagamento de taxas em processos seletivos realizados 
por órgãos e entidades da administração pública a quem 
doar sangue voluntariamente ou que seja doador de 
órgãos, em condições especificadas na proposta.

Apesar de meritória em seu objetivo, qual seja 
o de proporcionar um aumento no número de doado-
res de sangue e órgãos, a maneira como se pretende 
fazê-lo segundo a proposta em tela, não me parece a 
mais adequada, haja vista que concedendo a isenção 
prevista, estaríamos isto sim, formalizando a comer-
cialização, a venda do sangue e órgãos, e não incen-
tivando a doação, que deve ser um ato espontâneo, 
de solidariedade humana.

Se o nosso País ainda carece de doadores, 
entendo que não é substituindo uma prática de so-
lidariedade, como deve ser o gesto de doação, por 
recompensas outras, que iremos solucionar essa la-
cuna; outras maneiras devem ser encontradas para 
conscientizar a população da importância de doar 
sangue e órgãos. 

Diante do exposto, votamos então, pela rejeição 
do Projeto de Lei Nº 68, de 2007 e da Emenda apro-
vada pela CTASP.

Sala da Comissão, de 2009. –  Deputado Germano 
Bonow, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e Família, em 
reunião ordinária realizada hoje, rejeitou o Projeto de 
Lei nº 68/2007, e a Emenda de Relator 1 da CTASP, 
nos termos do Parecer Vencedor do Relator,  Deputado 
Germano Bonow, contra os votos dos  Deputados Sa-
raiva Felipe, Roberto Britto, Jofran Frejat, Rita Camata, 
Dr. Paulo César, Antonio Bulhões e Roberto Alves. O 
parecer do  Deputado Geraldo Pudim passou a cons-
tituir voto em separado.

Estiveram presentes os Senhores  Deputados:   
Elcione Barbalho – Presidente, Fátima Pelaes, Eduardo 
Barbosa e Dr. Paulo César – Vice-Presidentes, Acélio 
Casagrande, Aline Corrêa, Andre Zacharow, Angela 
Portela, Antonio Bulhões, Armando Abílio, Arnaldo Fa-
ria de Sá, Chico D’Angelo, Darcísio Perondi, Dr. Talmir, 
Fernando Coruja, Geraldo Resende, Germano Bonow, 
Jô Moraes, Jofran Frejat, José Carlos Vieira, Lael Va-
rella, Luiz Bassuma, Manato, Maurício Trindade, Milton 
Vieira, Raimundo Gomes de Matos, Rita Camata, Ro-
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berto Alves, Saraiva Felipe, Geraldo Thadeu, Jorginho 
Maluly, Roberto Britto e Valtenir Pereira.

Sala da Comissão, 27 de maio de 2009. – 
 Deputada Elcione Barbalho, Presidente.

VOTO EM SEPARADO DO  
DEPUTADO GERALDO PUDIM

I – Relatório

O projeto em epígrafe assegura, em art. 1º, a 
isenção do pagamento de taxas em processos sele-
tivos realizados por órgãos e entidades da adminis-
tração pública a quem houver doado sangue volun-
tariamente por pelo menos três vezes nos dezoito 
meses que antecederem à data limite para a res-
pectiva inscrição,ou que houver doado um órgão ou 
tecido humano para reposição em pessoa portadora 
de doença crônica.

O art. 2º, define como doadores regulares de 
sangue aqueles registrados nos hemocentros e nos 
bancos de sangue dos hospitais, os quais se respon-
sabilizarão pela emissão de comprovante das doações 
realizadas.

O Projeto de Lei foi distribuído às Comissões de 
Trabalho, de Administração e Serviço Público; Segu-
ridade Social e Família; Finanças e Tributação; e de 
Constituição e Justiça e de Cidadania.

A proposição tem tramitação ordinária e está su-
jeita à apreciação conclusiva pelas Comissões.

Na Comissão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público o Parecer do Relator,  Deputado Tar-
cisio Zimmermann, ao Projeto foi aprovado, por unani-
midade, com emenda de Relator que visou dar maior 
clareza ao art. 2º.

Na Comissão de Seguridade Social e Família, 
onde ora tramita, não foram apresentadas emendas.

É o relatório.

II – Voto 

É legítima a preocupação do ilustre Autor quanto 
à necessidade de encontrarmos instrumentos eficazes 
capazes de incentivar a doação de sangue e de órgãos. 
Todos os dias, milhões de brasileiros vem a necessitar 
de transfusão de sangue, enquanto nossos bancos de 
sangue e hemocentros encontram enormes dificuldades 
em manter seus estoques com capacidade de atender 
às demandas desses pacientes.

Reconhecemos a importância da iniciativa e en-
tendemos que a mesma deve prosperar 

Em conclusão, votamos pela aprovação do Pro-
jeto de Lei nº 68, de 2007, com a emenda dada pela 
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público.

Sala da Comissão, 25 de março de 2009. – 
 Deputado Geraldo Pudim.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

I – Relatório

O projeto de lei em epígrafe concede isenção do 
pagamento de taxas em processos seletivos promovi-
dos por órgãos ou entidades da administração pública 
federal direta e indireta, inclusive universidades fede-
rais, ao candidato que tenha:

nos dezoitos meses que antecederam à data 
limite para a respectiva inscrição, doado sangue por 
pelo menos três vezes em centro de coleta manti-
do pelo poder público; ou doado órgão ou tecido 
humano para reposição em pessoa portadora de 
doença crônica.

A matéria foi apreciada por duas comissões per-
manentes que apresentaram pareceres divergentes. 
A primeira delas, Comissão de Trabalho, de Adminis-
tração e Serviço Público – CTASP, manifestou-se fa-
vorável à aprovação do PL, com emenda de Relator, 
em que se define a responsabilidade pela emissão do 
documento de comprovação da doação efetuada. De 
parecer contrário, a Comissão de Seguridade Social 
e Família rejeitou tanto o PL quanto a emenda de Re-
lator aprovada pela CTASP.

É o relatório.

II – Voto do Relator

À vista do despacho de distribuição, compete a esta 
Comissão pronunciar-se quanto aos aspectos da compa-
tibilidade e adequação financeira e orçamentária, não lhe 
sendo cabível discorrer sobre aspectos meritórios.

Ao conceder isenção de pagamento de taxa em 
processos seletivos promovidos por órgãos ou entida-
des da administração pública federal direta e indireta, o 
PL incorre em renúncia de receitas, incidindo o fixado 
no art. 120 da Lei de diretrizes Orçamentárias – LDO 
de 2009 (Lei nº 11.768, de 14.08.2008), in verbis:

“Art. 120. Os projetos de lei e medidas 
provisórias que importem ou autorizem di-
minuição da receita ou aumento de despesa 
da União no exercício de 2009 deverão estar 
acompanhados de estimativas desses efeitos, 
para cada um dos exercícios compreendidos 
no período de 2009 a 2011, detalhando a me-
mória de cálculo respectiva e correspondente 
compensação”.



Outubro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 14 56723 

A análise do projeto revela que os requisitos exigi-
dos não estão sendo observados na presente proposição. 
Portanto, malgrado os nobres propósitos que orientaram 
a sua elaboração, não há como considerá-lo adequado ou 
compatível sob os aspectos orçamentário e financeiro.

Cumpre ainda mencionar o conteúdo da Nota 
Técnica1 elaborada pela Assessoria Parlamentar do 
Gabinete do Comandante do Exército, que reforça o en-
tendimento pela inadequação orçamentária do presente 
Projeto de Lei. Referido documento, além de propor a 
rejeição da Proposta por diversas questões afetas ao 
mérito, destaca ainda a afronta do Projeto a disposições 
orçamentárias, como se transcreve a seguir: 

“Outras considerações referentes ao mé-
rito orçamentário :

a. O PL ao conceder as referidas isenções 
criará para os órgãos da administração que pro-
movem concursos públicos para a admissão de 
pessoal, em cumprimento ao inciso II do art. 37 
da Constituição Federal, estará criando a ne-
cessidade de recursos financeiros para cobrir 
as despesas de todas as fases do processo 
seletivo promovido pela administrativa pública 
federal direta e indireta, incluindo-se neste uni-
verso as Forças Armadas.

b. Essa alteração da norma legal supraci-
tada causaria o aumento de despesas e o PL 
não faz a previsão dos recursos orçamentários 
para fazer face a esse aumento que onerará a 
União, pois todos os seus órgão somente po-
dem admitir pessoal mediante concurso público, 
dessa forma, a proposição não cumpre os man-
damentos da Lei Complementar n° 101, de 4 de 
maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), 
que em seus artigos 16 e 17 dispõem :

(...)
3. Conclusão
(...)
3) ainda, quanto à LEGALIDADE, o PL 

não aponta a fonte de custeio para as despe-
sas decorrentes do direito a ser criado para 
cobrir as despesas de todas as fases do pro-
cesso seletivo promovido pela administrativa 
pública federal direta e indireta, incluindo-se 
neste universo o Exército, o que caracteriza 
um VÍCIO DE ILEGALIDADE, por contrariar o 
disposto nos art. 16 e 17 da Lei Complementar 
n° 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Respon-
sabilidade Fiscal).” (grifo nosso).

1 Da lavra do Assessor Parlamentar do Exército Brasileiro Cel. Ro-
lemberg Ferreira da Cunha.

Diante do exposto, VOTAMOS pela: 

I – inadequação e incompatibilidade or-
çamentária e financeira do Projeto de Lei nº 
68, de 2007; e

II – não implicação em aumento ou di-
minuição da receita ou da despesa pública da 
emenda aprovada na Comissão de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público – CTASP.

Sala da Comissão, 31 de agosto de 2009. – 
 Deputado Ricardo Barros, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em reunião 
ordinária realizada hoje, opinou, unanimemente, pela 
incompatibilidade e inadequação financeira e orçamen-
tária do Projeto de Lei nº 68-A/07 e pela não implica-
ção da matéria com aumento ou diminuição da receita 
ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamen-
to quanto à adequação financeira e orçamentária da 
emenda da Comissão de Trabalho, de Administração 
e Serviço Público, nos termos do parecer do relator, 
 Deputado Ricardo Barros. 

Estiveram presentes os Senhores  Deputados:  
Vignatti, Presidente; Antonio Palocci, Luiz Carlos Hauly 
e Félix Mendonça, Vice-Presidentes; Aelton Freitas, Al-
fredo Kaefer, Andre Vargas, Arnaldo Madeira, Carlos 
Melles, Eduardo Amorim, Guilherme Campos, Júlio 
Cesar, Julio Semeghini, Luiz Carreira, Marcelo Castro, 
Pedro Eugênio, Pedro Novais, Pepe Vargas, Ricardo 
Barros, Rodrigo Rocha Loures, Silvio Costa, Bilac 
Pinto, Eduardo Cunha, João Magalhães, Leonardo 
Quintão, Osmar Júnior, Rodrigo de Castro e Vital do 
Rêgo Filho. 

Sala da Comissão, 7 de outubro de 2009. – 
 Deputado Vignatti, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 1.042-B, DE 2007 
(Do Sr. Márcio França)

Acrescenta § 4º ao art. 6º da Lei nº 
9.870, de 23 de novembro de 1999, que “dis-
põe sobre o valor total das anuidades es-
colares e dá outras providências”, para 
permitir desligamento do aluno, por motivo 
de inadimplência, ao final do semestre le-
tivo; tendo pareceres: da Comissão de De-
fesa do Consumidor, pela aprovação, com 
substitutivo (relator: DEP. JOSÉ CARLOS 
ARAÚJO); e da Comissão de Educação e 
Cultura, pela aprovação deste, com subs-
titutivo, e pela rejeição do substitutivo da 
Comissão de Defesa do Consumidor (rela-
tor: DEP. ÁTILA LIRA)
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Despacho: Às Comissões de Defesa do 
Consumidor; Educação E Cultura; e Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD). 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva pelas Comissões – Art. 24 
II.

Publicação do Parecer da Comissão de Educação 
e Cultura

I – Relatório

Pelo projeto de lei em apreço, pretende seu Autor 
alterar a Lei nº 9.870, de 1999, de modo a permitir a 
inserção, no contrato entre o estabelecimento de ensino 
e o responsável pelo estudante, relativo a anuidades 
escolares, de nova cláusula referente a desligamento 
do aluno, por motivo de inadimplência.

A proposta é a de que, mesmo nos casos de 
contratos anuais, o desligamento possa ocorrer no 
encerramento do semestre letivo, caso se verifique 
inadimplência por período igual ou superior a noven-
ta dias. Justificando sua iniciativa, o Autor afirma que 
“parece ser necessário oferecer ao contratado, o es-
tabelecimento de ensino, uma garantia ou liberdade 
adicional de ação, a fim de que não arque ele com 
longo período de inadimplência, sem poder adotar 
nenhuma providência (...) especialmente nos casos 
em que o calendário escolar é anual”.

A proposição já foi apreciada e aprovada pela 
Comissão de Defesa do Consumidor, sob a forma de 
Substitutivo. Do parecer aprovado nessa Comissão, 
cabe destacar duas questões fundamentais. Em pri-
meiro lugar, ressalta a necessidade de promover a 
adequação formal do projeto, na medida em que sua 
redação desconsiderou o fato de que o art. 6º da Lei 
nº 9.870, de 1999, havia sido alterado pela Medida 
Provisória nº 2.173-34, de 23 de agosto de 2001 e, em 
decorrência desta alteração, já continha quatro pará-
grafos. Em segundo lugar, opta por promover altera-
ção do § 1º do art. 6º, dispondo sobre a previsão, no 
contrato, de cláusula referente ao desligamento, mas 
sempre ao fim do período letivo, anual ou semestral, 
de acordo com o regime didático adotado pela insti-
tuição de ensino.

Transcorrido o prazo regimental, não foram apre-
sentadas emendas à proposição, no âmbito desta Co-
missão de Educação e Cultura. 

II – Voto do Relator

A legislação vigente relativa às mensalidades ou 
anuidades escolares tem o mérito de regular as rela-
ções entre as famílias contratantes e as instituições de 
ensino contratadas. Apresenta diversos dispositivos que 
protegem o processo pedagógico e a trajetória escolar 

do aluno, ao mesmo tempo em que oferece algumas 
garantias aos estabelecimentos de ensino em relação 
ao cumprimento das obrigações contratuais por parte 
dos responsáveis pelos alunos.

Tem razão, contudo, o Autor da proposição ao 
mencionar que, em certos casos, o estabelecimento 
de ensino vê-se tolhido de fazer valer seus direitos 
contratuais, especialmente quando a inadimplência se 
verifica, por prazo igual ou superior a noventa dias, já 
na primeira metade do ano letivo e o contrato é anual, 
em função do regime didático adotado pela instituição. 
Esta fica obrigada a oferecer ensino ao aluno até o final 
do ano, ainda que a inadimplência prolongada tenha 
ocorrido nos primeiros meses escolares.

Por outro lado, o texto atual da lei em vigor só 
contempla a possibilidade de regime didático semestral 
para o ensino superior, quando a legislação de diretri-
zes e bases da educação admite que ele seja adotado 
em qualquer nível de ensino.

Importa, pois, ajustar a legislação para contemplar 
estes dois pontos. O Substitutivo aprovado na Comissão 
de Defesa do Consumidor atende ao segundo ponto, 
retirando a relação necessária entre ensino superior 
e regime semestral. Quanto ao primeiro ponto, contu-
do, a redação sugerida não altera a situação vigente: 
o estabelecimento de ensino, caso o regime didático 
seja anual, continuará precisando aguardar até o final 
do ano letivo para promover o desligamento do aluno, 
em caso de inadimplência prolongada. Não atende, 
portanto, aos objetivos da proposição original.

Por tais motivos, o parecer aqui apresentado pro-
põe um outro Substitutivo, assegurando a adequação 
formal do projeto e mantendo a intenção do Autor do 
projeto.

Voto, pois, pela aprovação do projeto de lei nº 
1.042, de 2007, na forma do Substitutivo anexo. 

Sala da Comissão, 17 de dezembro de 2008. – 
 Deputado Átila Lira, Relator.

SUBSTITUTIVO AO  
PROJETO DE LEI Nº 1.042, DE 2007

Dá nova redação ao § 1º do art. 6º da Lei nº 
9.870, de 23 de novembro de 1999, que “dispõe so-
bre o valor total das anuidades escolares e dá outras 
providências”.

Art. 1º O § 1º do art. 6º da Lei nº 9.870, de 23 de 
novembro de 1999, passa a vigorar, com a seguinte 
redação:

“Art. 6º  ..................................................
§ 1º O desligamento do aluno por inadim-

plência, observado o prazo estipulado no “ca-
put”, poderá ocorrer ao final do semestre letivo, 
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independentemente do regime didático adota-
do pelo estabelecimento de ensino.”

Sala da Comissão, 17 de dezembro de 2008. – 
 Deputado Átila Lira, Relator.

III – Parecer da Comissão 

A Comissão de Educação e Cultura, em reunião 
ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente o Pro-
jeto de Lei nº 1.042-A/2007, com substitutivo, e rejei-
tou o Substitutivo adotado pela Comissão de Defesa 
do Consumidor, nos termos do Parecer do Relator, 
 Deputado Átila Lira. 

Estiveram presentes os Senhores  Deputados: 
Maria do Rosário – Presidente, Fátima Bezerra, Lobbe 
Neto e Alice Portugal – Vice-Presidentes, Alex Canziani, 
Angelo Vanhoni, Antônio Carlos Biffi, Ariosto Holanda, 
Átila Lira, Bel Mesquita, Carlos Abicalil, Iran Barbosa, 
João Matos, Joaquim Beltrão, Jorginho Maluly, Jose-
ph Bandeira, Lelo Coimbra, Paulo Rubem Santiago, 
Pinto Itamaraty, Professor Setimo, Raul Henry, Regi-
naldo Lopes, Rogério Marinho, Wilson Picler, Angela 
Portela, Eleuses Paiva, Fernando Nascimento, José 
Fernando Aparecido de Oliveira, Luiz Carlos Setim, 
Professor Ruy Pauletti, Raimundo Gomes de Matos 
e Roberto Alves. 

Sala da Comissão, 16 de setembro de 2009. – 
 Deputada Maria do Rosário, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 2.938-B, DE 2008 
(Do Senado Federal) 
PLS Nº 609 DE 2007 

OFÍCIO Nº 153 DE 2008 – SF

Autoriza o Poder Executivo a criar a 
Escola Técnica Federal de Construção Naval 
do Município de Rio Grande, no Rio Grande 
do Sul; tendo pareceres: da Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Pú-
blico, pela aprovação (relator: DEP. MARCO 
MAIA); da Comissão de Educação e Cul-
tura, pela rejeição (relator: DEP. JOAQUIM 
BELTRÃO); e da Comissão de Finanças e 
Tributação, pela incompatibilidade e inade-
quação financeira e orçamentária (relator: 
DEP. ARNALDO MADEIRA).

Despacho: Às Comissões de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público; Educa-
ção e Cultura; Finanças E Tributação (Art. 54 
RICD); e Constituição e Justiça e de Cidadania 
(Art. 54 RICD). 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário – Art. 24, II “g”

Publicação dos Pareceres das Comissões de 
Educação e Cultura; e de Finanças E Tributação

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

I – Relatório

O Projeto de Lei nº 2938, de 2008, tem origem 
no Senado Federal (PLS 609/2007), de autoria do Se-
nador Paulo Paim. 

Ao autorizar o Poder Executivo, pela proposição 
em epígrafe, a criar a Escola Técnica Federal de Cons-
trução Naval de Rio Grande, no Estado do Rio Grande 
do Sul, o autor da proposta estabelece as condições 
para que a referida instituição possa ser efetivada na 
prática.

O PL chega à Câmara dos  Deputados para efeito 
de revisão, nos termos do art. 65 da Constituição Fede-
ral, após ser aprovado sem Emendas na Comissão de 
Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal, nos 
termos de Parecer do Senador Sérgio Zambiasi. 

Na Câmara dos  Deputados, a proposição em pauta 
foi distribuída às Comissões de Trabalho, de Administra-
ção e Serviço Público – CTASP, Educação e Cultura – 
CEC, de Finanças e Tributação – CFT e de Constituição 
e Justiça e de Cidadania – CCJC (art. 54, RICD).

O trâmite da proposta em apreço está sujeito à apre-
ciação conclusiva pelas Comissões (art. 24, II, RICD). 

Na CTASP, a matéria, sem Emendas, teve Parecer 
favorável, no mérito, do  Deputado Marco Maia.

Na CEC, onde não recebeu Emendas no prazo 
regimental, cabe agora examinar a matéria sob a ótica 
do mérito educacional e cultural, com Parecer de minha 
autoria, por designação do Presidente da Comissão. 

II – Voto do Relator

A proposta de criação da Escola Técnica de Cons-
trução Naval de Rio Grande tem que vista com natu-
ralidade. Afinal, a cidade, a mais antiga do Estado, e 
que já foi a capital, construiu sua riqueza em função 
da movimentação industrial em torno do seu porto (o 
segundo em movimentação de cargas do País) e tam-
bém da Refinaria de Petróleo Ipiranga. 

Há que se reconhecer, portanto, que a iniciativa 
legislativa tem mérito educacional e cultural, pois tem 
por objetivo precípuo promover, pela via da educação 
técnica, uma das regiões mais dinâmicas do País em 
termos econômicos e sociais.

Contudo, a proposição em epígrafe, – em que 
pese ainda o meu respeito às nobres intenções do 
meu ilustre colega parlamentar, Senador Paulo Paim 
-, fere o entendimento sumular desta Comissão que, 
fundamentado na legislação educacional vigente, não 
reconhece o papel legislador desta Casa no tocante a 
assuntos meramente autorizativos, dirigidos ao Poder 
Executivo, com o objetivo de criar instituições educa-
cionais de qualquer nível ou modalidade de ensino. 
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E é com base nisso que a CEC recomenda aos 
seus Relatores (Súmula de 2001, revalidada em 2007) 
que tratem a questão da criação de escolas em propo-
sição do tipo INDICAÇÃO, como a que segue anexada 
a este Parecer, com o correspondente REQUERIMEN-
TO de encaminhamento.

Portanto, coerente com esse posicionamento 
parlamentar no âmbito da CEC, voto pela rejeição do 
Projeto de Lei nº 2938, de 2008, PLS 609/2007, do 
Senador Paulo Paim. Por outro lado, por entender que 
o assunto é altamente meritório dos pontos de vista 
educacional e cultural, proponho seja encaminhada 
pela CEC ao Poder Executivo a INDICAÇÃO anexa.

Sala da Comissão, 6 de julho de 2009. –  Deputado 
Joaquim Beltrão, Relator.

REQUERIMENTO 
(Da Comissão de Educação e Cultura)

Requer o envio de INDICAÇÃO ao Po-
der Executivo no sentido de criar a Escola 
Técnica Federal de Construção Naval do 
Município de Rio Grande, no Rio Grande 
do Sul.

Senhor Presidente:
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1º do Regi-

mento Interno da Câmara dos  Deputados, requeiro a 
Vossa Excelência seja encaminhada ao Poder Executivo 
a INDICAÇÃO anexa, sugerindo a criação da Escola 
Técnica Federal de Construção Naval do Município de 
Rio Grande, no Rio Grande do Sul.

Sala da Comissão, 6 de julho de 2009. –  Deputado 
Joaquim Beltrão, Relator.

INDICAÇÃO Nº, DE 2009 
(Da Comissão de Educação e Cultura)

Sugere a criação da Escola Técnica 
Federal de Construção Naval do Município 
de Rio Grande, no Rio Grande do Sul.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da 
Educação:

A Comissão de Educação e Cultura (CEC) da 
Câmara dos  Deputados apreciou em sua reunião do 
dia de de 2009, o Projeto de Lei nº 2938, de 2008, com 
origem no Senado Federal (PLS 609/2007), de autoria 
do Senador Paulo Paim, que pretendia criar a Escola 
Técnica Federal de Construção Naval do Município de 
Rio Grande, no Estado do Rio Grande do Sul.

Em função de sua Súmula nº 1, de 2001, revali-
dada em 2007, com recomendações aos Relatores, a 
CEC deliberou pela rejeição do mencionado Projeto de 
Lei, não por falta de mérito educacional e cultural do 
conteúdo da proposta, mas pela inadequação formal 

de sua apresentação como Projeto de Lei, nos termos 
da legislação educacional vigente.

Assim, a convincente e alentada justificativa da 
matéria legislativa do autor da referida proposição levou 
a CEC a deliberar pelo encaminhamento da presente 
INDICAÇÃO a Vossa Excelência, no sentido de que se-
jam encetadas as devidas providências em atendimento 
ao pleito da proposta do Senador Paulo Paim.

Assim sendo, cumpre-nos assinalar inicialmente 
o quanto a região do Município de Rio Grande, no Es-
tado do Rio Grande do Sul, é economicamente forte, 
pois é responsável por parcela significativa do PIB do 
País – o do Estado do Rio Grande do Sul, conforme 
indicadores econômicos disponíveis nos censos e le-
vantamentos oficiais. 

De fato, o Municio de Rio Grande e a região sob 
sua influência, tem o segundo porto brasileiro em mo-
vimentação de cargas. mencionada região, apresen-
tando as seguintes vantagens em relação aos demais 
portos do País: completa infra-estrutura operacional, 
com terminais especializados; facilidade para multimo-
dalismo, possibilitando qualquer operação logística; as 
tarifas mais competitivas do sistema portuário nacional; 
comprometimento com o meio ambiente; total adap-
tação aos novos conceitos portuários internacionais; 
conexão com o Rio Grande do Sul, com o Brasil como 
um todo e com os países do Mercosul; opera com os 
maiores armadores do mundo; oferece destinos aos 
mais importantes portos nacionais e internacionais; 
possui localização geográfica privilegiada, com a maior 
profundade do Atlântico Sul; e tem alta capacidade de 
expansão.

Acresça-se a essas credenciais portuárias o fato 
de a construção da Plataforma P-53, iniciada em 2006, 
ser um desdobramento da política naval empreendida 
pela Petrobrás. A P53 gerará mil empregos diretos e 
três mil indiretos. 

Há, pois, necessidade urgente de que o Município 
de Rio Grande, como também a região sob sua influ-
ência, atendam às demandas do mercado no sentido 
de supri-lo adequadamente com técnicos capacitados 
em todos os setores, de modo especial, no setor da 
construção naval, como bem mostrado pela justificação 
do autor da proposição objeto desta INDICAÇÃO.

Destaque-se, nesse sentido, que 92% dos profis-
sionais requisitados para o pólo naval são de nível téc-
nico profissionalizante, e apenas 8% de nível superior, 
distribuídos em 145 áreas da construção naval.

Posto isso, reitero nesta oportunidade a confiança 
da Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos 
 Deputados no sentido de que Vossa Excelência encete 
todos os esforços e providências, tanto institucionais, 
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como materiais e de pessoal, com vistas a atender o 
pleito ora feito por meio desta INDICAÇÃO.

Sala da Comissão, 6 de julho de 2009. –  Deputado 
Joaquim Beltrão, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Educação e Cultura, em reunião 
ordinária realizada hoje, rejeitou unanimemente o Pro-
jeto de Lei nº 2.938-A/2008, com encaminhamento de 
Indicação ao Poder Executivo, nos termos do Parecer 
do Relator,  Deputado Joaquim Beltrão.

Estiveram presentes os Senhores  Deputados:  
Maria do Rosário – Presidente, Fátima Bezerra, Lobbe 
Neto e Alice Portugal – Vice-Presidentes, Alex Can-
ziani, Antônio Carlos Biffi, Ariosto Holanda, Átila Lira, 
Bel Mesquita, Carlos Abicalil, Iran Barbosa, Joaquim 
Beltrão, Jorginho Maluly, Lelo Coimbra, Nilmar Ruiz, 
Osvaldo Biolchi, Paulo Rubem Santiago, Professor 
Setimo, Raul Henry, Rogério Marinho, Wilson Picler, 
Angela Portela, Emiliano José, Fernando Nascimento, 
José Linhares, Pedro Wilson, Professor Ruy Pauletti, 
Raimundo Gomes de Matos e Roberto Alves.

Sala da Comissão, 15 de julho de 2009. –  Deputada 
Maria do Rosário, Presidente.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

I – Relatório

O Projeto de Lei nº 2.938, de 2008, pretende 
autorizar o Poder Executivo a criar a Escola Técnica 
Federal de Construção Naval de Rio Grande, no Rio 
Grande do Sul, instituição de ensino médio profis-
sionalizante, destinada à formação de técnicos para 
atender às necessidades socioeconômicas do setor 
de construção naval da região. 

A presente proposta tramitou pela Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Público – CTASP 
e pela Comissão de Educação e Cultura – CEC, ten-
do sido aprovada unanimemente naquele Colegiado 
e rejeitada neste último, nos termos da Súmula de 
Recomendações aos Relatores nº 01/2001 – CEC/
Câmara dos  Deputados, que trata da apreciação dos 
projetos de caráter meramente autorizativos para cria-
ção de instituições educacionais. Tal posicionamento 
tem sido adotado por este órgão colegiado uma vez 
que as proposições desta natureza, de iniciativa parla-
mentar, invadem competência privativa do Presidente 
da República, nos termos do art. 61,§1º, inciso II da 
Constituição Federal.

É o relatório.

II – Voto

Compete à Comissão de Finanças e Tributação 
apreciar a proposta, nos termos do art. 54, inciso II, do 

Regimento Interno desta Casa e da Norma Interna da 
Comissão de Finanças e Tributação, de 29 de maio de 
1996, quanto à compatibilização ou adequação de seus 
dispositivos com o plano plurianual (PPA), com a lei de 
diretrizes orçamentárias (LDO), com o orçamento anual 
(LOA) e demais dispositivos legais em vigor.

Preliminarmente, releva notar que o projeto de 
lei em exame fere o art. 61, § 1º, inciso II, alínea “e” 
da Constituição Federal. Tal dispositivo prevê que a 
iniciativa de lei visando a criação de órgãos da admi-
nistração pública constitui atribuição privativa do Pre-
sidente da República.

Nesse passo, o art. 8º da Norma Interna da Co-
missão de Finanças e Tributação, que fixa procedimen-
tos para o exame de compatibilidade ou adequação 
orçamentária e financeira, estabelece que “será con-
siderada incompatível a proposição que aumente 
despesa em matéria de iniciativa exclusiva do Presi-
dente da República” (grifei).

Verifica-se, ainda, que a proposta em análise, à 
luz do art. 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF 
(Lei Complementar nº 101/2000), fixa para o ente obri-
gação legal por um período superior a dois exercícios, 
constituindo despesa obrigatória de caráter continuado. 
Dessa forma, conforme o § 1º do mencionado dispo-
sitivo, “os atos que criarem ou aumentarem despesa 
de que trata o caput deverão ser instruídos com a es-
timativa prevista no inciso I do art. 16 e demonstrar a 
origem dos recursos para seu custeio.” O art. 16, inciso 
I, preceitua que:

Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiço-
amento de ação governamental que acarrete 
aumento da despesa será acompanhado de:

I – estimativa do impacto orçamentário-
financeiro no exercício em que deva entrar em 
vigor e nos dois subseqüentes.

No mesmo sentido dispõe a Lei nº 11.768, 
de 14 de agosto de 2008 (LDO 2009): 

Art. 120. Os projetos de lei e medidas 
provisórias que importem ou autorizem di-
minuição da receita ou aumento de despesa 
da União no exercício de 2009 deverão estar 
acompanhados de estimativas desses efeitos, 
para cada um dos exercícios compreendidos 
no período de 2009 a 2011, detalhando a me-
mória de cálculo respectiva e correspondente 
compensação.

Corroborando com o entendimento dos disposi-
tivos supramencionados, a Comissão de Finanças e 
Tributação editou a Súmula nº 1, de 2008, que con-
sidera incompatível e inadequada a proposição que, 
mesmo em caráter autorizativo, conflite com a LRF, ao 
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deixar de estimar o impacto orçamentário-financeiro e 
de demonstrar a origem dos recursos para seu custeio, 
exarada nos seguintes termos:

SÚMULA nº 1/08-CFT – É incompatível e inade-
quada a proposição, inclusive em caráter autorizativo, 
que, conflitando com as normas da Lei Complementar 
nº 101, de 4 de maio de 2000 – Lei de Responsabili-
dade Fiscal – deixe de apresentar a estimativa de seu 
impacto orçamentário e financeiro bem como a res-
pectiva compensação.

Quanto ao exame de adequação da proposta 
com o Plano Plurianual – PPA 2008-2011, constata-se 
que não existe ação específica para criação da Escola 
Técnica Federal de Construção Naval do Município de 
Rio Grande, no Estado do Rio Grande do Sul, no Pro-
grama 1062 – Desenvolvimento da Educação Profis-
sional e Tecnológica. Por sua vez, a Lei Orçamentária 
Anual – LOA 2009, igualmente, não prevê recursos 
para esta iniciativa.

Diante do exposto, submeto a este colegiado meu 
voto pela incompatibilidade com as normas orçamen-
tárias e financeiras e pela inadequação orçamentária 
e financeira do Projeto de Lei nº 2.938, de 2008.

Sala das Sessões, 2 de setembro de 2009. – 
 Deputado Arnaldo Madeira, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em reunião 
ordinária realizada hoje, opinou, unanimemente, pela 
incompatibilidade e inadequação financeira e orçamen-
tária do Projeto de Lei nº 2.938-A/08, nos termos do 
parecer do relator,  Deputado Arnaldo Madeira. 

Estiveram presentes os Senhores  Deputados: 
Vignatti, Presidente; Antonio Palocci, Luiz Carlos Hauly 
e Félix Mendonça, Vice-Presidentes; Aelton Freitas, Al-
fredo Kaefer, Andre Vargas, Arnaldo Madeira, Carlos 
Melles, Eduardo Amorim, Guilherme Campos, Júlio 
Cesar, Julio Semeghini, Luiz Carreira, Marcelo Castro, 
Pedro Eugênio, Pedro Novais, Pepe Vargas, Ricardo 
Barros, Rodrigo Rocha Loures, Silvio Costa, Bilac 
Pinto, Eduardo Cunha, João Magalhães, Leonardo 
Quintão, Osmar Júnior, Rodrigo de Castro e Vital do 
Rêgo Filho. 

Sala da Comissão, 7 de outubro de 2009. – 
 Deputado Vignatti, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 3.224-B, DE 2008 
(Do Sr. José Airton Cirilo)

Autoriza o Poder Executivo a instituir 
Escolas Técnicas Federais com sede nas 
cidades de Aracati e Pentecoste, no Estado 
do Ceará; tendo pareceres: da Comissão 
de Trabalho, de Administração e Serviço 

Público, pela aprovação (relatora: DEP. GO-
RETE PEREIRA); da Comissão de Educa-
ção e Cultura, pela rejeição (relator: DEP. 
PROFESSOR SETIMO); e da Comissão de 
Finanças e Tributação, pela incompatibilida-
de e inadequação financeira e orçamentária 
(relator: DEP. GUILHERME CAMPOS).

Despacho: Às Comissões de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público; Educa-
ção e Cultura; Finanças e Tributação (Art. 54 
RICD); e Constituição e Justiça e de Cidadania 
(Art. 54 RICD). 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário – Art. 24, Ii, “G”.

Publicação dos Pareceres das Comissões de  
Educação e Cultura; e de Finanças e Tributação

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

I – Relatório

O presente Projeto de Lei, de autoria do ilus-
tre  Deputado José Airton Cirilo, pretende autorizar o 
Poder Executivo a instituir Escolas Técnicas Federais 
com sede nos Municípios de Aracati e Pentecoste, no 
Estado do Ceará.

A matéria tramita sob rito ordinário, sujeita à 
apreciação conclusiva pelas Comissões, nos termos 
do art. 24, II, do Regimento Interno.

Na Comissão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público, o PL nº 3.224, de 2008, foi aprovado 
nos termos do Parecer da Relatora,  Deputada Gore-
te Pereira. 

Nesta Comissão de Educação e Cultura, não 
foram apresentadas emendas à Proposição no prazo 
regimental.

Cumpre-nos examinar a matéria sob a ótica do 
mérito educacional e cultural.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Em sua justificação para a criação de Escolas 
Técnicas Federais nos Municípios de Aracati e Pente-
coste, no Estado do Ceará, o Autor alega a importân-
cia de sua instalação para as comunidades residentes 
naquelas localidades, considerando o potencial de 
crescimento dos referidos Municípios e a necessidade 
de formação de mão-de-obra para a indústria, agro-
pecuária, serviços e turismo. 

Em que pese o caráter meritório da Proposição 
em apreço, devemos considerar as observações cons-
tantes da Súmula de Recomendações aos Relatores 
da Comissão de Educação e Cultura nº 1/2001 – CEC, 
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revalidada em 25 de abril de 2007, que sistematiza cri-
térios para análise de alguns tipos de iniciativas.

Em relação a proposições versando sobre a cria-
ção de escola federal, em qualquer nível ou modalida-
de de ensino, a Súmula recomenda que o Parecer do 
Relator conclua pela rejeição da proposta. Tendo em 
vista que a criação de escolas federais implica a criação 
de órgãos públicos e, conseqüentemente, dos cargos, 
funções e empregos correspondentes, tal iniciativa le-
gislativa, segundo o art. 61, § 1º, II, e, da Constituição 
Federal, é privativa do Poder Executivo.

Nesse sentido, Projetos de Lei autorizativos são 
inócuos, pois não geram direitos nem obrigações. Não 
há sentido em autorizar o Poder Executivo a realizar 
ação de sua competência. A criação de instituição 
educacional deve ser sugerida na forma de Indicação 
ao Poder Executivo, de acordo com o art. 113 do Re-
gimento Interno desta Casa. 

Por esta razão, o voto é pela rejeição do PL nº 
3.224, de 2008, ao tempo em que, a fim de que seu pro-
pósito não se perca, sugerimos seu encaminhamento 
na forma de Indicação desta Comissão de Educação 
e Cultura ao Poder Executivo.

Sala da Comissão, 10 de junho de 2009. – 
 Deputado Professor Sétimo, Relator

REQUERIMENTO 
(Da Comissão de Educação e Cultura)

Requer o envio de Indicação ao Poder 
Executivo, com vistas à criação de Esco-
las Técnicas Federais com sede nas cida-
des de Aracati e Pentecoste, no Estado do 
Ceará. 

Senhor Presidente:
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1º, do Regi-

mento Interno da Câmara dos  Deputados, requeiro a 
V.Exa. seja encaminhada ao Poder Executivo a Indica-
ção anexa, sugerindo a criação de Escolas Técnicas 
Federais com sede nas cidades de Aracati e Pente-
coste, no Estado do Ceará. 

Sala das Sessões, 10 de junho de 2009. – 
 Deputado Professor Sétimo,  Relator.

INDICAÇÃO Nº, DE 2009 
(Da Comissão de Educação e Cultura)

Sugere ao Ministro de Estado da Edu-
cação a criação de Escolas Técnicas Fe-
derais com sede nas cidades de Aracati e 
Pentecoste, no Estado do Ceará. 

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da 
Educação, Fernando Haddad:

O ilustre  Deputado José Airton Cirilo apresentou 
Projeto de Lei com o objetivo de criar Escolas Técnicas 
Federais com sede nas cidades de Aracati e Pente-
coste, no Estado do Ceará. 

Em sua justificação, cujo teor reproduzimos a se-
guir, o nobre  Deputado apresenta importantes razões 
que fundamentam a iniciativa: 

A educação profissional e tecnológica é um im-
portante passo para as regiões de Aracati e Pentecos-
te. O município de Aracati pertencente à mesorregião 
do Jaguaribe, formado pela união de 21 municípios 
agrupados em quatro microrregiões. Aracati perten-
ce à microrregião do Litoral de Aracati, formado pelo 
agrupamento de diversos municípios, entre eles Ica-
puí, Fortim, Beberibe, Itaiçaba, Jaguaruana, Russas, 
que possuem uma população estimada em 2005 pelo 
IBGE em mais de 107 mil habitantes. Sua economia 
está voltada para empreendimentos agro-industriais 
e industriais, bem como, para a atividade turística de 
seu território.

A cidade de Pentecoste pertence a mesorregião 
do Norte Cearense. É pólo-regional no chamado Vale 
do Curu, microrregião formada pelos municípios de Te-
juçuoca, São Luís do Curu, General Sampaio, Apuiarés, 
Paramoti, com população estimada em mais de 85 mil 
habitantes. A região apresenta potencial de crescimen-
to e necessidade de formação de mão-de-obra para a 
indústria, agropecuária, agricultura e serviços. Nesse 
município está localizado um dos maiores centros de 
pesquisas ictiológicas da América do Sul, de onde são 
exportados alevinos de várias espécies e tecnologia de 
desenvolvimento de criatórios e reprodução para todo 
o Estado e regiões Nordeste e Norte do país. 

A criação dessas escolas técnicas federais sig-
nificará um avanço importante para todos os jovens 
que buscam no ensino profissionalizante inserção no 
mercado de trabalho, voltado para a vocação econô-
mica regional ou local, preparando-os para o mercado 
de trabalho futuro.

O Governo Federal possui um plano de expan-
são de escolas técnicas, por intermédio do Ministério 
da Educação. A criação das Escolas Técnicas nes-
ses municípios, além de ir ao encontro da iniciativa 
do Governo, é uma forma de esperança para muitas 
pessoas, que buscam na formação profissional um 
futuro melhor.

Pelo acima exposto, contamos com o apoio dos 
nobres colegas para aprovação de nosso projeto de 
lei.

Apesar de reconhecer o mérito da proposição, não 
pôde esta Comissão de Educação e Cultura aprová-la, 
em virtude do disposto no art. 61, § 1º, inciso II, alínea 
e, da Constituição Federal.
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Assim, por meio desta Indicação, manifesta esta 
Comissão seu apoio à iniciativa do nobre  Deputado, 
sugerindo a Vossa Excelência a criação das referidas 
instituições.

Sala das Sessões, 10 de junho de 2009. –  
 Deputado Professor Sétimo, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Educação e Cultura, em reunião 
ordinária realizada hoje, rejeitou unanimemente o Pro-
jeto de Lei nº 3.224-A/2008, com envio de Indicação 
ao Poder Executivo, nos termos do Parecer do Relator, 
 Deputado Professor Setimo.

Estiveram presentes os Senhores  Deputados:   
Lobbe Neto e Alice Portugal – Vice-Presidentes, An-
gelo Vanhoni, Antônio Carlos Biffi, Ariosto Holanda, 
Átila Lira, Bel Mesquita, Carlos Abicalil, João Matos, 
Jorginho Maluly, Joseph Bandeira, Lelo Coimbra, Neil-
ton Mulim, Nilmar Ruiz, Osvaldo Biolchi, Paulo Rubem 
Santiago, Pinto Itamaraty, Professor Setimo, Raul Hen-
ry, Reginaldo Lopes, Rogério Marinho, Wilson Picler, 
Angela Portela, Chico Abreu, Elismar Prado, Fernando 
Nascimento, Lira Maia, Luiz Carlos Setim, Marcelo Al-
meida, Paulo Magalhães, Raimundo Gomes de Matos 
e Roberto Alves.

Sala da Comissão, 8 de julho de 2009. –  Deputado 
Lobbe Neto, Segundo-Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

I – Relatório

O Projeto de Lei nº 3.224, de 2008, pretende au-
torizar o Poder Executivo a instituir Escolas Técnicas 
Federais, entidades de natureza autárquica, vinculadas 
ao Ministério da Educação, com sede e foro nos muni-
cípios de Aracati e Pentecoste, no Estado do Ceará.

A presente proposta tramitou pela Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Público – CTASP 
e pela Comissão de Educação e Cultura – CEC, ten-
do sido aprovada unanimemente naquele Colegiado 
e rejeitada neste último, nos termos da Súmula de 
Recomendações aos Relatores nº 01/2001 – CEC/
Câmara dos  Deputados, que trata da apreciação dos 
projetos de caráter meramente autorizativos para cria-
ção de instituições educacionais. Tal posicionamento 
tem sido adotado por este órgão colegiado uma vez 
que as proposições desta natureza, de iniciativa parla-
mentar, invadem competência privativa do Presidente 
da República, nos termos do art. 61,§1º, inciso II da 
Constituição Federal.

É o relatório.

II – Voto

Compete à Comissão de Finanças e Tributação 
apreciar a proposta, nos termos do art. 54, inciso II, do 
Regimento Interno desta Casa e da Norma Interna da 
Comissão de Finanças e Tributação, de 29 de maio de 
1996, quanto à compatibilização ou adequação de seus 
dispositivos com o plano plurianual (PPA), com a lei de 
diretrizes orçamentárias (LDO), com o orçamento anual 
(LOA) e demais dispositivos legais em vigor.

Preliminarmente, releva notar que o projeto de 
lei em exame fere o art. 61, § 1º, inciso II, alínea “e” 
da Constituição Federal. Tal dispositivo prevê que a 
iniciativa de lei visando a criação de órgãos da admi-
nistração pública constitui atribuição privativa do Pre-
sidente da República.

Nesse passo, o art. 8º da Norma Interna da Co-
missão de Finanças e Tributação, que fixa procedimen-
tos para o exame de compatibilidade ou adequação 
orçamentária e financeira, estabelece que “será con-
siderada incompatível a proposição que aumente 
despesa em matéria de iniciativa exclusiva do Presi-
dente da República” (grifei).

Verifica-se, ainda, que a proposta em análise, à 
luz do art. 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF 
(Lei Complementar nº 101/2000), fixa para o ente obri-
gação legal por um período superior a dois exercícios, 
constituindo despesa obrigatória de caráter continuado. 
Dessa forma, conforme o § 1º do mencionado dispo-
sitivo, “os atos que criarem ou aumentarem despesa 
de que trata o caput deverão ser instruídos com a es-
timativa prevista no inciso I do art. 16 e demonstrar a 
origem dos recursos para seu custeio.” O art. 16, inciso 
I, preceitua que:

Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamen-
to de ação governamental que acarrete aumento da 
despesa será acompanhado de:

I – estimativa do impacto orçamentário-financeiro 
no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois 
subseqüentes.

No mesmo sentido dispõe a Lei nº 11.768, de 14 
de agosto de 2008 (LDO 2009): 

Art. 120. Os projetos de lei e medidas provisórias 
que importem ou autorizem diminuição da receita ou 
aumento de despesa da União no exercício de 2009 
deverão estar acompanhados de estimativas desses 
efeitos, para cada um dos exercícios compreendidos 
no período de 2009 a 2011, detalhando a memória de 
cálculo respectiva e correspondente compensação.

Corroborando com o entendimento dos disposi-
tivos supramencionados, a Comissão de Finanças e 
Tributação editou a Súmula nº 1, de 2008, que con-
sidera incompatível e inadequada a proposição que, 
mesmo em caráter autorizativo, conflite com a LRF, ao 
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deixar de estimar o impacto orçamentário-financeiro e 
de demonstrar a origem dos recursos para seu custeio, 
exarada nos seguintes termos:

SÚMULA nº 1/08-CFT – É incompatível e inade-
quada a proposição, inclusive em caráter autorizativo, 
que, conflitando com as normas da Lei Complementar 
nº 101, de 4 de maio de 2000 – Lei de Responsabili-
dade Fiscal – deixe de apresentar a estimativa de seu 
impacto orçamentário e financeiro bem como a res-
pectiva compensação.

Quanto ao exame de adequação da proposta com 
o Plano Plurianual – PPA 2008-2011, constata-se que 
não existe ação específica para criação de Escolas 
Técnicas Federais em Aracati e Pentecoste, no Estado 
do Ceará, no Programa 1062 – Desenvolvimento da 
Educação Profissional e Tecnológica. Por sua vez, a 
Lei Orçamentária Anual – LOA 2009, igualmente, não 
prevê recursos para esta iniciativa.

Diante do exposto, submeto a este colegiado meu 
voto pela incompatibilidade com as normas orçamen-
tárias e financeiras e pela inadequação orçamentária 
e financeira do Projeto de Lei nº 3.224, de 2008.

Sala das Sessões, 27 de agosto de 2009. – 
 Deputado Guilherme Campos,  Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em reunião 
ordinária realizada hoje, opinou, unanimemente, pela 
incompatibilidade e inadequação financeira e orçamen-
tária do Projeto de Lei nº 3.224-A/08, nos termos do 
parecer do relator,  Deputado Guilherme Campos. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados:  
Vignatti, Presidente; Antonio Palocci, Luiz Car-

los Hauly e Félix Mendonça, Vice-Presidentes; Ael-
ton Freitas, Alfredo Kaefer, Andre Vargas, Arnaldo 
Madeira, Carlos Melles, Eduardo Amorim, Guilherme 
Campos, Júlio Cesar, Julio Semeghini, Luiz Carreira, 
Marcelo Castro, Pedro Eugênio, Pedro Novais, Pepe 
Vargas, Ricardo Barros, Rodrigo Rocha Loures, Silvio 
Costa, Bilac Pinto, Eduardo Cunha, João Magalhães, 
Leonardo Quintão, Osmar Júnior, Rodrigo de Castro 
e Vital do Rêgo Filho. 

Sala da Comissão, 7 de outubro de 2009. – 
 Deputado Vignatti, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 3.242-A, DE 2008 
(Do Sr. Walter Brito Neto)

Altera a Lei nº 6.575, de 30 de setem-
bro de 1978, que “Dispõe sobre o depósito 
e venda de veículos removidos, apreendi-
dos e retidos, em todo território nacional”; 
tendo parecer da Comissão de Viação e 

Transportes, pela aprovação (relator: DEP. 
FERNANDO CHUCRE).

Despacho: Às Comissões de Viação e 
Transportes; e Constituição e Justiça e de Ci-
dadania (Art. 54 RICD). 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação conclusiva pelas Comissões – Art. 24 
II.

Publicação do Parecer da Comissão de Viação e 
Transportes

I – Relatório

O projeto de lei em epígrafe altera a redação de 
dois artigos da Lei nº 6.575, de 30 de setembro de 1978, 
que “Dispõe sobre o depósito e a venda de veículos 
removidos, apreendidos e retidos” para incluir nessas 
disposições os veículos recuperados após terem sido 
furtados ou roubados.

Na alteração proposta para o art. 1º da citada lei, 
o autor encaminha também os veículos recuperados 
após furto ou roubo aos mesmos depósitos designados 
pelos órgãos competentes para a guarda dos veícu-
los removidos, apreendidos ou retidos, por infrações 
de trânsito. 

Na alteração sugerida para o art. 3º da mesma 
referida lei, mediante o acréscimo de parágrafo único, 
o projeto determina que a diária referente à permanên-
cia no pátio dos veículos que foram recuperados após 
furto ou roubo, não poderá ser cobrada enquanto não 
for efetuada a notificação prevista no caput do mes-
mo artigo. Essa notificação tem o objetivo de avisar 
ao proprietário que seu veículo recuperado se encon-
tra no pátio e que no prazo de vinte dias a contar do 
recebimento da notificação deverá ser retirado após 
pagamento do débito por estada no depósito. 

Esgotado o prazo regimental, não foram apre-
sentadas emendas ao projeto.

II – Voto do Relator

A proposta remete-nos a uma questão que se 
tem intensificado há alguns anos: o furto ou roubo de 
veículos e, graças à ação policial, a recuperação de 
parte deles. 

Esses veículos recuperados, que permanecem 
sob a guarda dos órgãos executivos de trânsito, não 
estão ainda contemplados em dispositivos legais de 
forma a tratar do seu destino e dos mecanismos me-
diante os quais eles poderão retornar aos seus pro-
prietários.

A proposição em exame preenche essa lacuna ao 
inserir na Lei nº 6.575/78, que dispõe sobre o depósito 
e venda de veículos removidos, apreendidos e retidos, 
as medidas correspondentes dirigidas aos veículos re-
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cuperados e aos procedimentos que devem ser cum-
pridos pelos seus proprietários após recebimento de 
notificação encaminhada pelo órgão de trânsito.

Essa indispensável notificação, ressaltada no 
projeto, tem o objetivo de avisar ao proprietário que 
seu veículo recuperado se encontra no pátio e que no 
prazo de vinte dias a contar do recebimento da notifi-
cação deverá ser retirado após pagamento do débito 
por estada no depósito.

Tal medida é objetiva e justa, pois nem sempre 
o proprietário sabe, de imediato, que seu veículo foi 
recuperado. A notificação tem o valor de impedir que o 
proprietário pague as despesas com estada do veículo 
no depósito durante o tempo que o bem ali permane-
ceu sem o seu conhecimento.

Pelo que propõe, consideramos este projeto de 
lei meritório e pertinente.

Diante do exposto, somos pela aprovação do PL 
nº 3.242, de 2008. 

Sala da Comissão, 22 de setembro de 2008. – 
 Deputado Fernando Chucre, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Viação e Transportes, em reu-
nião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente 
o Projeto de Lei nº 3.242/2008, nos termos do parecer 
do relator,  Deputado Fernando Chucre.

Estiveram presentes os Senhores  Deputados:  
Jaime Martins – Presidente, Mauro Lopes e Hugo Leal 
– Vice-Presidentes, Airton Roveda, Beto Albuquerque, 
Carlos Alberto Leréia, Carlos Zarattini, Chico da Prin-
cesa, Edio Lopes, Giovanni Queiroz, Lázaro Botelho, 
Leonardo Quintão, Lúcio Vale, Marcelo Almeida, Mari-
nha Raupp, Pedro Fernandes, Professor Victorio Galli, 
Roberto Britto, Silas Brasileiro, Vanderlei Macris, Arolde 
de Oliveira, Fernando Chucre, Geraldo Thadeu, Lael 
Varella, Marcelo Teixeira, Nelson Bornier, Pedro Cha-
ves, Perpétua Almeida e Rita Camata.

Sala da Comissão, 7 de outubro de 2009. – 
 Deputado Jaime Martins, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 4.085-A, DE 2008 
(Da Sra. Maria Lúcia Cardoso)

Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, para obrigar o uso de vidros re-
fletivos em veículos de transporte coleti-
vo; tendo parecer da Comissão de Viação 
e Transportes, pela rejeição (relator: DEP. 
FERNANDO CHUCRE).

Despacho: Às Comissões de Viação e 
Transportes; 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 Viação e 
Transportes

I – Relatório

A proposição em foco acrescenta um novo inciso 
ao art. 105 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que 
trata dos equipamentos obrigatórios dos veículos auto-
motores, para obrigar o uso de vidros refletivos para os 
veículos de transporte coletivo urbano de passageiros, 
nos termos de regulamentação específica do CON-
TRAN. Para justificar a proposta, a autora argumenta 
que os vidros refletivos possuem características que 
os tornam eficientes na redução da entrada de calor no 
ambiente, o que resulta em maior conforto e em consi-
derável economia de combustível, pela diminuição do 
uso do ar condicionado. Ela lembra, ainda, que o vidro 
refletivo pode ser fabricado em várias tonalidades e, 
até mesmo, incolor, o que garante boa visibilidade do 
interior para o exterior.

Despachada a esta Comissão de Viação e Trans-
portes e à Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, a proposta tramita em regime ordinário e está 
sujeita a apreciação conclusiva pelas comissões.

Durante o prazo regimental, não foram apresen-
tadas emendas neste Órgão Técnico.

É o nosso relatório.

II – Voto do Relator

É louvável a preocupação da ilustre autora da pro-
posta em exame, que demonstra sensibilidade social 
e ambiental. Social, porque busca alternativas para o 
aumento das condições de conforto dos passageiros 
do transporte coletivo urbano, e ambiental, porque a 
medida preconizada também contribui para a redução 
do consumo de combustível dos veículos.

Vidros refletivos podem ser obtidos por meio de 
tratamento especial, à base de óxidos metálicos, como 
aponta a autora em sua justificação, ou mediante lami-
nação, em que uma película especial é colocada entre 
duas lâminas de vidro temperado ou semi-temperado. 
Os pára-brisas dos veículos, por exemplo, já são fa-
bricados com vidros laminados (sendo que a película, 
neste caso, não é refletiva), em virtude do maior nível 
de segurança proporcionado por esse tipo de vidro em 
situações de acidentes. 

Entretanto, como a própria autora admite, depen-
dendo do grau de refletividade adotado, a medida pode 
trazer efeitos indesejados, não apenas à noite, mas 
também durante o dia, por causar ofuscamento nos 
demais condutores. Assim, é imprescindível que sejam 
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realizados estudos a respeito e que o CONTRAN, no 
uso de suas atribuições, regulamente a regra. 

Ora, se precisamos da interveniência do CON-
TRAN, por que cristalizar na lei a exigência? Afinal, nos 
termos do caput do art. 105, o referido Conselho tem 
competência para estabelecer outros equipamentos 
obrigatórios, além da lista indicada nos incisos desse 
mesmo dispositivo. Cabe registrar, a propósito, que 
essa lista contém apenas os equipamentos considera-
dos indispensáveis em termos de segurança e há uma 
razão para essa opção do legislador. Afinal, a tecnolo-
gia está em constante evolução e equipamentos que 
hoje parecem muito eficientes logo são considerados 
ultrapassados. Assim, somente por meio de resolução, 
uma norma mais ágil que a lei, podemos manter as 
exigências devidamente atualizadas.

Além dessa questão, há que se considerar o 
impacto econômico da medida. Se exigirmos vidros 
refletivos das empresas de transporte coletivo, o que 
isso vai significar em termos de investimento? E qual 
seu reflexo na composição tarifária. Mais uma vez, es-
tudos complementares são demandados.

Diante do exposto, naquilo que compete a esta 
Comissão analisar, somos pela rejeição do Projeto de 
Lei nº 4.085, de 2008.

Sala da Comissão, 22 de setembro de 2009. – 
 Deputado Fernando Chucre, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Viação e Transportes, em reu-
nião ordinária realizada hoje, rejeitou o Projeto de 
Lei nº 4.085/2008, nos termos do parecer do relator, 
 Deputado Fernando Chucre.

Estiveram presentes os Senhores  Deputados:  
Jaime Martins – Presidente, Mauro Lopes e Hugo Leal 
– Vice-Presidentes, Airton Roveda, Beto Albuquerque, 
Carlos Alberto Leréia, Carlos Zarattini, Chico da Prin-
cesa, Edio Lopes, Giovanni Queiroz, Lázaro Botelho, 
Leonardo Quintão, Lúcio Vale, Marcelo Almeida, Mari-
nha Raupp, Pedro Fernandes, Professor Victorio Galli, 
Roberto Britto, Silas Brasileiro, Vanderlei Macris, Arolde 
de Oliveira, Fernando Chucre, Geraldo Thadeu, Lael 
Varella, Marcelo Teixeira, Nelson Bornier, Pedro Cha-
ves, Perpétua Almeida e Rita Camata.

Sala da Comissão, 7 de outubro de 2009. – 
 Deputado Jaime Martins, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 5.325-A, DE 2009 
(Do Sr. Geraldo Resende)

Dispõe sobre a proibição de titular de 
cargo eletivo receber benefícios pecuniários 
provenientes de programas assistenciais; 
tendo parecer da Comissão de Trabalho, de 

Administração e Serviço Público, pela apro-
vação (relatora: DEP. GORETE PEREIRA).

Despacho: Às Comissões de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público e Consti-
tuição e Justiça e de Cidadania (Mérito E Art. 
54, RICD). 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva pelas Comissões – Art. 24 
II.

Publicação do Parecer da Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público

I – Relatório

O projeto de lei ora relatado propõe que o titu-
lar de cargo eletivo, nas três esferas de governo, seja 
proibido de receber, sob qualquer pretexto, benefícios 
financeiros e transferências de renda provenientes de 
programas assistenciais governamentais.

De acordo com a proposta, no ato da diploma-
ção, o eleito deverá apresentar declaração quanto ao 
seu desligamento formal de qualquer programa go-
vernamental de natureza assistencial que implique 
transferência de renda ou recebimento de benefício 
financeiro, ainda que de forma eventual. 
Não foram oferecidas emendas à proposição no prazo 
aberto para esse fim.

II – Voto da Relatora

O projeto de lei sob exame tem por fundamento 
o princípio da moralidade, ao qual se sujeitam todos 
os agentes da administração pública.

A concessão a pessoas que ocupam cargos ele-
tivos, sendo para tanto remuneradas, de benefícios 
assistenciais que objetivam melhorar as precárias con-
dições de vida da população economicamente caren-
te constitui desvio de finalidade que, além de atentar 
contra o princípio da moralidade, causa prejuízo aos 
cofres públicos. É inadmissível que justamente os re-
presentantes eleitos pelo povo, beneficiando-se de 
seus postos e utilizando-se de expedientes escusos, 
subtraiam da população menos favorecida recursos 
que são fundamentais para sua subsistência.

O Projeto de Lei nº 5.325/2009 procura defender 
os interesses da população mais necessitada ao vedar 
a agentes políticos a percepção indevida de benefícios 
provenientes de programas assistenciais. Considerando, 
portanto, que a proposta é de interesse público, nosso 
voto é por sua integral aprovação.

Sala da Comissão, 24 de setembro de 2009. – 
 Deputada Gorete Pereira, Relatora.
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III – Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o Projeto de Lei nº 5.325/09, 
nos termos do parecer da relatora,  Deputada Gorete 
Pereira. 

Estiveram presentes os Senhores  Deputados: 
Sabino Castelo Branco – Presidente, Manuela D’ávila 
– Vice-Presidente, Daniel Almeida, Edgar Moury, Eudes 
Xavier, Fernando Nascimento, Gorete Pereira, Laerte 
Bessa, Luciano Castro, Luiz Carlos Busato, Major Fá-
bio, Mauro Nazif, Milton Monti, Paulo Pereira da Silva, 
Paulo Rocha, Pedro Henry, Roberto Santiago, Thelma 
de Oliveira, Wilson Braga, Armando Abílio, Carlos Al-
berto Leréia, Edinho Bez, Maria Helena, Osvaldo Reis 
e Vanessa Grazziotin. 

Sala da Comissão, 7 de outubro de 2009. – 
 Deputado Sabino Castelo Branco, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 5.380-A, DE 2009 
(Do Sr. José Airton Cirilo)

Inclui na Relação Descritiva das Rodo-
vias do Sistema Rodoviário Federal, anexo 
da Lei nº 5.917, de de 10 de setembro de 
1973, que dispõe sobre o Plano Nacional 
de Viação, o trecho rodoviário com pon-
tos de passagem pela BR-222, Km 77,9 – 
São Luis do Curu – Pentecoste – General 
Sampaio – Paramoti – até a BR -20 no Km 
337,8 no Estado do Ceará; tendo parecer 
da Comissão de Viação e Transportes, pela 
aprovação, com substitutivo (relator: DEP. 
MARCELO TEIXEIRA).

Despacho: Às Comissões de Viação e 
Transportes e Constituição e Justiça e de Ci-
dadania (Art. 54 RICD). 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva pelas Comissões – Art. 24 
II.

Publicação do Parecer da Comissão de Viação e 
Transportes

I – Relatório

O projeto de lei em estudo, elaborado pelo nobre 
 Deputado José Airton Cirilo, pretende incluir, na Re-
lação Descritiva das Rodovias do Sistema Rodoviário 
Federal, integrante do Anexo ao Plano Nacional de 
Viação, aprovado pela Lei nº 5.917, de 10 de setembro 
de 1973, o trecho rodoviário com os seguintes pontos 
de passagem, no Estado do Ceará: 

São Luis do Curu (BR-222) – Pentecoste – Ge-
neral Sampaio – Paramoti – entroncamento com a 
BR-020 

Nos termos do art. 32, XX, “a”, do Regimento In-
terno da Câmara dos  Deputados, cabe a este órgão 
técnico pronunciar-se sobre “assuntos referentes ao 
sistema nacional de viação e aos sistemas de trans-
portes em geral”. 

Durante o prazo regimental, não foram apresen-
tadas emendas nesta Comissão.

É o relatório.

II – Voto do Relator

O nobre  Deputado José Airton Cirilo elaborou o 
projeto de lei em análise propondo a inclusão de um 
trecho rodoviário no Plano Nacional de Viação (PNV), 
com o objetivo de encurtar distâncias, ligando rodovias 
federais de grande importância estratégica, como é o 
caso das BRs-222 e 020.

A capital cearense recebe várias rodovias fede-
rais, mas duas delas se destacam: A BR-222, rodovia 
transversal que corta todo o norte cearense até a divi-
sa com o Estado do Piauí, e a BR-020, rodovia radial 
que começa em Brasília e termina em Fortaleza. Essas 
duas rodovias, no entanto, não se interligam em toda 
essa região, a não ser por rodovias estaduais que, em 
grande parte, apresentam trechos rodoviários não pa-
vimentados, gerando despesas excessivas com com-
bustível, aumentando o tempo de viagens e elevando 
o número de acidentes de trânsito.

O projeto de lei em questão pretende unir a BR-
222 e a BR-020 por uma rodovia de ligação a cerca de 
cem quilômetros de Fortaleza. Os pontos de passagem 
citados na proposta devem, no entanto, acompanhar a 
sequência natural das cidades e dos entroncamentos 
rodoviários citados na proposição. Assim, o primeiro 
ponto de passagem a ser considerado deve ser a ci-
dade de São Luis do Curu, por onde corta a BR-222. A 
partir dessa cidade, acompanha-se a rodovia CE-162 
até a cidade de Pentecoste, no entroncamento com a 
CE-341 e pela qual se chega até a cidade de General 
Sampaio. Continuando o trajeto, chega-se à cidade de 
Paramoti e, em seguida, continua-se no trecho asfal-
tado da CE-162 até o entroncamento com a BR-020. 
Toda essa nova rodovia federal terá aproximadamente 
noventa quilômetros de extensão.

Considera-se, portanto, necessária a inclusão do 
trecho analisado no PNV, tornando-se de suma impor-
tância para a expansão da produção e para a melhoria 
do transporte de cargas e de passageiros no nordeste 
cearense. A nomenclatura oficial desse novo trecho ro-
doviário deverá ser determinada por órgão competente 
do Poder Executivo, responsável pelo PNV. 
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Por esse motivo, reconhecendo o mérito da pre-
sente proposta, e considerando ser importante a perfei-
ta adequação da proposta à técnica legislativa, somos 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 5.380, de 2009, 
na forma do substitutivo que apresentamos.

Sala da Comissão, 18 de setembro de 2009. – 
 Deputado Marcelo Teixeira, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI  
Nº 5.380, DE 2009

Inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de 10 
de setembro de 1973, que dispõe sobre o 
Plano Nacional de Viação, novo trecho ro-
doviário que especifica.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Relação Descritiva das Rodovias do 

Sistema Rodoviário Nacional, constante do Anexo da 
Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, que dispõe 
sobre o Plano Nacional de Viação, passa a vigorar, 
acrescida do trecho rodoviário com os seguintes pon-
tos de passagem:

“2.2.2 – Relação Descritiva das Rodovias do Pla-
no Nacional de Viação

Art. 2º O traçado definitivo da rodovia de que 
trata o art. 1º desta Lei será definido pelo órgão com-
petente.

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

Sala da Comissão, 18 de setembro de 2009. – 
 Deputado Marcelo Teixeira, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Viação e Transportes, em reunião 
ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente o Pro-
jeto de Lei nº 5.380/2009, com substitutivo, nos termos 
do parecer do relator,  Deputado Marcelo Teixeira.

Estiveram presentes os Senhores  Deputados:  
Jaime Martins – Presidente, Mauro Lopes e Hugo Leal 
– Vice-Presidentes, Airton Roveda, Beto Albuquerque, 
Carlos Alberto Leréia, Carlos Zarattini, Chico da Prin-
cesa, Edio Lopes, Giovanni Queiroz, Lázaro Botelho, 
Leonardo Quintão, Lúcio Vale, Marcelo Almeida, Mari-
nha Raupp, Pedro Fernandes, Professor Victorio Galli, 
Roberto Britto, Silas Brasileiro, Vanderlei Macris, Arolde 
de Oliveira, Fernando Chucre, Geraldo Thadeu, Lael 

Varella, Marcelo Teixeira, Nelson Bornier, Pedro Cha-
ves, Perpétua Almeida e Rita Camata.

Sala da Comissão, 7 de outubro de 2009. – 
 Deputado Jaime Martins, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 5.483-A, DE 2009 
(Do Sr. Aelton Freitas)

Denomina “Trevo Rodoviário Orlando 
Nunes de Paula” o trevo que cruza a BR-
364 com a BR-497, próxima à cidade de 
Campina Verde, Estado de Minas Gerais; 
tendo parecer da Comissão de Viação e 
Transportes, pela aprovação (relator: DEP. 
LÚCIO VALE).

Despacho: Às Comissões de Viação e 
Transportes; Educação e Cultura e Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD).

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva pelas Comissões – Art. 24 
II.

Publicação do Parecer da Comissão de Viação e 
Transportes

I – Relatório

O projeto de lei em análise, elaborado pelo nobre 
 Deputado Aelton Freitas, pretende denominar “Trevo 
Rodoviário Orlando Nunes de Paula” o trevo que cruza 
a rodovia BR-364 com a rodovia BR-497, localizado 
a aproximadamente nove quilômetros da Cidade de 
Campina Verde, no Estado de Minas gerais. 

Nos termos do art. 32, XX, “a”, do Regimento In-
terno da Câmara dos  Deputados, cabe a este órgão 
técnico pronunciar-se sobre “assuntos referentes ao 
sistema nacional de viação e aos sistemas de trans-
portes em geral”. Quanto ao mérito da homenagem 
cívica, compete à Comissão de Educação e Cultura 
manifestar-se, nos termos da alínea “f” do inciso IX do 
mesmo dispositivo regimental.

Durante o prazo regimental, não foram apresen-
tadas emendas nesta Comissão.

É o relatório.

II – Voto do Relator

O nobre  Deputado Aelton Freitas pretende home-
nagear o Sr. Orlando Nunes de Paula, falecido aos 48 
anos de idade, em 1962, em um acidente de trânsito. 
De família numerosa, amigo de todos que o conhe-
ciam, foi Prefeito de Campina Verde, sua cidade natal, 
e sempre foi considerado cidadão exemplar.

O trevo em questão liga as duas rodovias fede-
rais, a BR-364 e a BR-497, que são inclusas no item 
2.2.2 da Relação Descritiva das Rodovias do Siste-
ma Rodoviário Federal, constantes do anexo da Lei 
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nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, que aprovou o 
Plano Nacional de Viação (PNV).

No âmbito da competência da Comissão de Via-
ção e Transportes, cabe registrar que este projeto de 
lei é amparado pelo art. 2º da Lei nº 6.682, de 27 de 
agosto de 1979, que dispõe sobre a denominação de 
vias e estações terminais do PNV, cujo dispositivo é 
o seguinte:

“Art. 2º Mediante lei especial, e observa-
da a regra estabelecida no artigo anterior, uma 
estação terminal, obra-de-arte ou trecho de via 
poderá ter, supletivamente, a designação de 
um fato histórico ou de nome de pessoa fale-
cida que haja prestado relevantes serviços à 
Nação ou à Humanidade.”

Diante do exposto, somos pela aprovação do 
Projeto de Lei nº 5.483, de 2009.

Sala da Comissão, 23 de setembro de 2009. – 
 Deputado Lúcio Vale, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Viação e Transportes, em reu-
nião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente 
o Projeto de Lei nº 5.483/2009, nos termos do parecer 
do relator,  Deputado Lúcio Vale.

Estiveram presentes os Senhores  Deputados:  
Jaime Martins – Presidente, Mauro Lopes e Hugo Leal 
– Vice-Presidentes, Airton Roveda, Beto Albuquerque, 
Carlos Alberto Leréia, Carlos Zarattini, Chico da Prin-
cesa, Edio Lopes, Giovanni Queiroz, Lázaro Botelho, 
Leonardo Quintão, Lúcio Vale, Marcelo Almeida, Mari-
nha Raupp, Pedro Fernandes, Professor Victorio Galli, 
Roberto Britto, Silas Brasileiro, Vanderlei Macris, Arolde 
de Oliveira, Fernando Chucre, Geraldo Thadeu, Lael 
Varella, Marcelo Teixeira, Nelson Bornier, Pedro Cha-
ves, Perpétua Almeida e Rita Camata.

Sala da Comissão, 7 de outubro de 2009. – 
 Deputado Jaime Martins, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.172-A, DE 2008 

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

TVR Nº 671 DE 2008 
MSC Nº 376 DE 2008

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária Amizade FM de Radiodi-
fusão de Porto Xavier – RS a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão comunitá-
ria no Município de Porto Xavier, Estado 
do Rio Grande do Sul; tendo parecer da 

Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, pela constitucionalidade, juri-
dicidade e técnica legislativa (relator: DEP. 
VILSON COVATTI).

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 Constituição 
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 re-
fere a Portaria no 811, de 20 de dezembro de 2007, 
que autoriza a Associação Comunitária Amizade FM 
de Radiodifusão de Porto Xavier – RS a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, servi-
ço de radiodifusão comunitária no Município de Porto 
Xavier, Estado do Rio Grande 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.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos  Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se 
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas 
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente 
às normas estabelecidas pela Lei Complementar no 
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar no 107, 
de 2001.



Outubro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 14 56737 

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido 
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le-
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo no 1172, 
de 2008.

Sala da Comissão, 1 de outubro de 2009. – Vilson 
Covatti,  Deputado Federal PP/RS, 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 Legislati-
vo nº 1.172/2008, nos termos do Parecer do Relator, 
 Deputado Vilson Covatti.

Estiveram presentes os Senhores  Deputados:  
Tadeu Filippelli – Presidente, Eliseu Padilha, Bonifá-
cio de Andrada e José Maia Filho – Vice-Presidentes, 
Antonio Carlos Biscaia, Antonio Carlos Pannunzio, 
Augusto Farias, Carlos Bezerra, Felipe Maia, Fer-
nando Coruja, Flávio Dino, Francisco Tenorio, Gerson 
Peres, Gonzaga Patriota, João Campos, João Paulo 
Cunha, José Carlos Aleluia, Jutahy Junior, Magela, 
Marçal Filho, Marcelo Guimarães Filho, Marcelo Ita-
giba, Marcelo Ortiz, Maurício Quintella Lessa, Mauro 
Benevides, Mendonça Prado, Osmar Serraglio, Paes 
Landim, Paulo Magalhães, Paulo Maluf, Regis de Oli-
veira, Roberto Magalhães, Rubens Otoni, Sérgio Bar-
radas Carneiro, Valtenir Pereira, Vicente Arruda, Vieira 
da Cunha, Vilson Covatti, Vital do Rêgo Filho, Arnaldo 
Faria de Sá, Chico Alencar, Dilceu Sperafico, Edson 
Aparecido, Eduardo Amorim, Hugo Leal, Jaime Martins, 
João Magalhães, Leo Alcântara, Luiz Couto, Major Fá-
bio, Odílio Balbinotti, Onyx Lorenzoni, Ricardo Tripoli, 
Roberto Santiago, Rômulo Gouveia, Sergio Petecão, 
William Woo e Wilson Santiago.

Sala da Comissão, 6 de outubro de 2009. – 
 Deputado Tadeu Filippelli, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.187-A, DE 2008 

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

TVR Nº 790 DE 2008 
MSC Nº 383 DE 2008

Aprova o ato que outorga permissão à 
FUNDAÇÃO JOÃO XXIII para explorar ser-
viço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, no Município de Itaiópolis, Es-
tado de Santa Catarina; tendo parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, pela constitucionalidade, juri-

dicidade 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 Constituição 
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 re-
fere a Portaria no 505, de 13 setembro de 2006, que 
outorga permissão à FUNDAÇÃO JOÃO XXIII para 
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqü-
ência modulada, no Município de Itaiópolis, 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-
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 
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da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le-
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo no 1.187, 
de 2008.

Sala da Comissão, 30 de setembro de 2008. – 
 Deputado 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 Legislati-
vo nº 1.187/2008, nos termos do Parecer do Relator, 
 Deputado Fernando Coruja.

Estiveram presentes os Senhores  Deputados: 
Tadeu Filippelli – Presidente, Eliseu Padilha, Bonifá-
cio de Andrada e José Maia Filho – Vice-Presidentes, 
Antonio Carlos Biscaia, Antonio Carlos Pannunzio, 
Augusto Farias, Carlos Bezerra, Felipe Maia, Fer-
nando Coruja, Flávio Dino, Francisco Tenorio, Gerson 
Peres, Gonzaga Patriota, João Campos, João Paulo 
Cunha, José Carlos Aleluia, Jutahy Junior, Magela, 
Marçal Filho, Marcelo Guimarães Filho, Marcelo Ita-
giba, Marcelo Ortiz, Maurício Quintella Lessa, Mauro 
Benevides, Mendonça Prado, Osmar Serraglio, Paes 
Landim, Paulo Magalhães, Paulo Maluf, Regis de Oli-
veira, Roberto Magalhães, Rubens Otoni, Sérgio Bar-
radas Carneiro, Valtenir Pereira, Vicente Arruda, Vieira 
da Cunha, Vilson Covatti, Vital do Rêgo Filho, Arnaldo 
Faria de Sá, Chico Alencar, Dilceu Sperafico, Edson 
Aparecido, Eduardo Amorim, Hugo Leal, Jaime Martins, 
João Magalhães, Leo Alcântara, Luiz Couto, Major Fá-
bio, Odílio Balbinotti, Onyx Lorenzoni, Ricardo Tripoli, 
Roberto Santiago, Rômulo Gouveia, Sergio Petecão, 
William Woo e Wilson Santiago.

Sala da Comissão, 6 de outubro de 2009. – 
 Deputado Tadeu Filippelli, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.207-A, DE 2008 

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

TVR Nº 894 DE 2008 
MSC Nº 545 DE 2008

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Cultural Comunitária Amigos de Tanga-
rá (ACCAT), a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária no Município 
de Tangará, 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 Constituição 
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 164, de 12 de abril de 2007, que 
autoriza a Associação Cultural Comunitária Amigos 
de Tangará (ACCAT) a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no Município de Tangará, 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-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas 
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente 
às normas estabelecidas pela Lei Complementar no 
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar no 107, 
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido 
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le-
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gislativa do Projeto de Decreto Legislativo no 1.207, 
de 2008.

Sala da Comissão, 30 de setembro de 2009. – 
 Deputado 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 Legislati-
vo nº 1.207/2008, nos termos do Parecer do Relator, 
 Deputado Fernando Coruja.

Estiveram presentes os Senhores  Deputados:  
Tadeu Filippelli – Presidente, Eliseu Padilha, Bonifá-
cio de Andrada e José Maia Filho – Vice-Presidentes, 
Antonio Carlos Biscaia, Antonio Carlos Pannunzio, 
Augusto Farias, Carlos Bezerra, Felipe Maia, Fer-
nando Coruja, Flávio Dino, Francisco Tenorio, Gerson 
Peres, Gonzaga Patriota, João Campos, João Paulo 
Cunha, José Carlos Aleluia, Jutahy Junior, Magela, 
Marçal Filho, Marcelo Guimarães Filho, Marcelo Ita-
giba, Marcelo Ortiz, Maurício Quintella Lessa, Mauro 
Benevides, Mendonça Prado, Osmar Serraglio, Paes 
Landim, Paulo Magalhães, Paulo Maluf, Regis de Oli-
veira, Roberto Magalhães, Rubens Otoni, Sérgio Bar-
radas Carneiro, Valtenir Pereira, Vicente Arruda, Vieira 
da Cunha, Vilson Covatti, Vital do Rêgo Filho, Arnaldo 
Faria de Sá, Chico Alencar, Dilceu Sperafico, Edson 
Aparecido, Eduardo Amorim, Hugo Leal, Jaime Martins, 
João Magalhães, Leo Alcântara, Luiz Couto, Major Fá-
bio, Odílio Balbinotti, Onyx Lorenzoni, Ricardo Tripoli, 
Roberto Santiago, Rômulo Gouveia, Sergio Petecão, 
William Woo e Wilson Santiago.

Sala da Comissão, 6 de outubro de 2009. – 
 Deputado Tadeu Filippelli, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.254-A, DE 2008 

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

TVR Nº 993 DE 2008 
MSC Nº 710 DE 2008

Aprova o ato que outorga permissão à 
Rádio Arco-Íris FM Ltda. para explorar ser-
viço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, no Município de Rio Pardo, Es-
tado do Rio Grande do Sul; tendo parecer 
da Comissão de Constituição e Justiça e 
de Cidadania, pela constitucionalidade, ju-
ridicidade e técnica legislativa (relator: DEP. 
VILSON COVATTI).

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 Constituição 
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 284, de 4 de junho de 2007, que 
outorga permissão à Rádio Arco-Íris FM Ltda. para ex-
plorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, no Município de Rio Pardo, Estado do Rio 
Grande 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.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos  Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se 
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas 
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente 
às normas estabelecidas pela Lei Complementar no 
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar no 107, 
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido 
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le-
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo no 1.254, 
de 2008.
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Sala da Comissão, 1 de outubro de 2009. – Vilson 
Covatti,  Deputado Federal PP/RS, 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 Legislati-
vo nº 1.254/2008, nos termos do Parecer do Relator, 
 Deputado Vilson Covatti.

Estiveram presentes os Senhores  Deputados:  
Tadeu Filippelli – Presidente, Eliseu Padilha, Bonifá-
cio de Andrada e José Maia Filho – Vice-Presidentes, 
Antonio Carlos Biscaia, Antonio Carlos Pannunzio, 
Augusto Farias, Carlos Bezerra, Felipe Maia, Fer-
nando Coruja, Flávio Dino, Francisco Tenorio, Gerson 
Peres, Gonzaga Patriota, João Campos, João Paulo 
Cunha, José Carlos Aleluia, Jutahy Junior, Magela, 
Marçal Filho, Marcelo Guimarães Filho, Marcelo Ita-
giba, Marcelo Ortiz, Maurício Quintella Lessa, Mauro 
Benevides, Mendonça Prado, Osmar Serraglio, Paes 
Landim, Paulo Magalhães, Paulo Maluf, Regis de Oli-
veira, Roberto Magalhães, Rubens Otoni, Sérgio Bar-
radas Carneiro, Valtenir Pereira, Vicente Arruda, Vieira 
da Cunha, Vilson Covatti, Vital do Rêgo Filho, Arnaldo 
Faria de Sá, Chico Alencar, Dilceu Sperafico, Edson 
Aparecido, Eduardo Amorim, Hugo Leal, Jaime Martins, 
João Magalhães, Leo Alcântara, Luiz Couto, Major Fá-
bio, Odílio Balbinotti, Onyx Lorenzoni, Ricardo Tripoli, 
Roberto Santiago, Rômulo Gouveia, Sergio Petecão, 
William Woo e Wilson Santiago.

Sala da Comissão, 6 de outubro de 2009. – 
 Deputado Tadeu Filippelli, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.318-A, DE 2008 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática) 

TVR Nº 1.018 DE 2008 
MSC Nº 713 DE 2008

Aprova o ato que outorga permissão 
à EZR Comunicações Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda 
média, no Município de Estrela, Estado do 
Rio Grande do Sul; tendo parecer da Comis-
são de Constituição e Justiça e de Cidada-
nia, pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa (relator: DEP. VILSON 
COVATTI).

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 Constituição 
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 347, de 28 de julho de 2007, que outorga 
permissão à EZR ComunicaçõesLtda. para explorar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em onda média, no Mu-
nicípio de Estrela, Estado do Rio Grande 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.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos  Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se 
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas 
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente 
às normas estabelecidas pela Lei Complementar no 
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar no 107, 
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido 
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le-
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo no 1318, 
de 2008.

Sala da Comissão, 1 de outubro de 2009. – Vilson 
Covatti,  Deputado Federal PP/RS, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
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unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislati-
vo nº 1.318/2008, nos termos do Parecer do Relator, 
 Deputado Vilson Covatti.

Estiveram presentes os Senhores  Deputados:  
Tadeu Filippelli – Presidente, Eliseu Padilha, Bonifá-
cio de Andrada e José Maia Filho – Vice-Presidentes, 
Antonio Carlos Biscaia, Antonio Carlos Pannunzio, 
Augusto Farias, Carlos Bezerra, Felipe Maia, Fer-
nando Coruja, Flávio Dino, Francisco Tenorio, Gerson 
Peres, Gonzaga Patriota, João Campos, João Paulo 
Cunha, José Carlos Aleluia, Jutahy Junior, Magela, 
Marçal Filho, Marcelo Guimarães Filho, Marcelo Ita-
giba, Marcelo Ortiz, Maurício Quintella Lessa, Mauro 
Benevides, Mendonça Prado, Osmar Serraglio, Paes 
Landim, Paulo Magalhães, Paulo Maluf, Regis de Oli-
veira, Roberto Magalhães, Rubens Otoni, Sérgio Bar-
radas Carneiro, Valtenir Pereira, Vicente Arruda, Vieira 
da Cunha, Vilson Covatti, Vital do Rêgo Filho, Arnaldo 
Faria de Sá, Chico Alencar, Dilceu Sperafico, Edson 
Aparecido, Eduardo Amorim, Hugo Leal, Jaime Martins, 
João Magalhães, Leo Alcântara, Luiz Couto, Major Fá-
bio, Odílio Balbinotti, Onyx Lorenzoni, Ricardo Tripoli, 
Roberto Santiago, Rômulo Gouveia, Sergio Petecão, 
William Woo e Wilson Santiago.

Sala da Comissão, 6 de outubro de 2009. – 
 Deputado Tadeu Filippelli, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.321-A, DE 2008 

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

TVR Nº 1.032 DE 2008 
MSC Nº 708 DE 2008

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção de Radiodifusão Comunitária de Agu-
do/RS a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de 
Agudo, Estado Rio Grande do Sul; tendo 
parecer da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(relator: DEP. VILSON COVATTI). 

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 Constituição 
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 417, de 2 de julho de 2008, que autoriza 
a Associação de Radiodifusão Comunitária de Agudo/
RS a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Agudo, Estado do Rio Grande 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.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos  Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se 
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas 
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente 
às normas estabelecidas pela Lei Complementar no 
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar no 107, 
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido 
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le-
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo no 1.321, 
de 2008.

Sala da Comissão, 1 de outubro de 2009. – Vilson 
Covatti,  Deputado Federal PP/RS, Relator.
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III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislati-
vo nº 1.321/2008, nos termos do Parecer do Relator, 
 Deputado Vilson Covatti.

Estiveram presentes os Senhores  Deputados:  
Tadeu Filippelli – Presidente, Eliseu Padilha, Bonifá-
cio de Andrada e José Maia Filho – Vice-Presidentes, 
Antonio Carlos Biscaia, Antonio Carlos Pannunzio, 
Augusto Farias, Carlos Bezerra, Felipe Maia, Fer-
nando Coruja, Flávio Dino, Francisco Tenorio, Gerson 
Peres, Gonzaga Patriota, João Campos, João Paulo 
Cunha, José Carlos Aleluia, Jutahy Junior, Magela, 
Marçal Filho, Marcelo Guimarães Filho, Marcelo Ita-
giba, Marcelo Ortiz, Maurício Quintella Lessa, Mauro 
Benevides, Mendonça Prado, Osmar Serraglio, Paes 
Landim, Paulo Magalhães, Paulo Maluf, Regis de Oli-
veira, Roberto Magalhães, Rubens Otoni, Sérgio Bar-
radas Carneiro, Valtenir Pereira, Vicente Arruda, Vieira 
da Cunha, Vilson Covatti, Vital do Rêgo Filho, Arnaldo 
Faria de Sá, Chico Alencar, Dilceu Sperafico, Edson 
Aparecido, Eduardo Amorim, Hugo Leal, Jaime Martins, 
João Magalhães, Leo Alcântara, Luiz Couto, Major Fá-
bio, Odílio Balbinotti, Onyx Lorenzoni, Ricardo Tripoli, 
Roberto Santiago, Rômulo Gouveia, Sergio Petecão, 
William Woo e Wilson Santiago.

Sala da Comissão, 6 de outubro de 2009. – 
 Deputado Tadeu Filippelli, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.633-A, DE 2009 

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

TVR Nº 228 DE 2007 
MSC Nº 567 DE 2007

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Cultural e Recreativa de Cachoeirinha a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direi-
to de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no município de Cachoeirinha, 
Estado do Rio Grande do Sul; tendo pare-
cer da Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa (relator: 
DEP. VILSON COVATTI).

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 Constituição 
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 10, de 3 de janeiro de 2007, que 
autoriza a Associação Cultural e Recreativa de Ca-
choeirinha a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária no Município de Cachoeirinha, Estado do 
Rio Grande 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.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos  Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se 
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas 
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente 
às normas estabelecidas pela Lei Complementar no 
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar no 107, 
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido 
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le-
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo no 1.633, 
de 2009.

Sala da Comissão, 1 de outubro de 2009. – Vilson 
Covatti,  Deputado Federal RS, Vice-Líder PP.
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III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislati-
vo nº 1.633/2009, nos termos do Parecer do Relator, 
 Deputado Vilson Covatti.

Estiveram presentes os Senhores  Deputados:  
Tadeu Filippelli – Presidente, Eliseu Padilha, Bonifá-
cio de Andrada e José Maia Filho – Vice-Presidentes, 
Antonio Carlos Biscaia, Antonio Carlos Pannunzio, 
Augusto Farias, Carlos Bezerra, Felipe Maia, Fer-
nando Coruja, Flávio Dino, Francisco Tenorio, Gerson 
Peres, Gonzaga Patriota, João Campos, João Paulo 
Cunha, José Carlos Aleluia, Jutahy Junior, Magela, 
Marçal Filho, Marcelo Guimarães Filho, Marcelo Ita-
giba, Marcelo Ortiz, Maurício Quintella Lessa, Mauro 
Benevides, Mendonça Prado, Osmar Serraglio, Paes 
Landim, Paulo Magalhães, Paulo Maluf, Regis de Oli-
veira, Roberto Magalhães, Rubens Otoni, Sérgio Bar-
radas Carneiro, Valtenir Pereira, Vicente Arruda, Vieira 
da Cunha, Vilson Covatti, Vital do Rêgo Filho, Arnaldo 
Faria de Sá, Chico Alencar, Dilceu Sperafico, Edson 
Aparecido, Eduardo Amorim, Hugo Leal, Jaime Martins, 
João Magalhães, Leo Alcântara, Luiz Couto, Major Fá-
bio, Odílio Balbinotti, Onyx Lorenzoni, Ricardo Tripoli, 
Roberto Santiago, Rômulo Gouveia, Sergio Petecão, 
William Woo e Wilson Santiago.

Sala da Comissão, 6 de outubro de 2009. – 
 Deputado Tadeu Filippelli, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.637-A, DE 2009 

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

TVR Nº 1.131 DE 2008 
MSC Nº 956 DE 2008

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Cultural Paraíso do Sul – ASCULPAR 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no Município de Para-
íso do Sul, Estado do Rio Grande do Sul; 
tendo parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(relator: DEP. VILSON COVATTI).

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 Constituição 
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 re-
fere a Portaria no 735, de 18 de dezembro de 2007, 
que autoriza a Associação Cultural Paraíso do Sul – 
ASCULPAR a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária no Município de Paraíso do Sul, Estado do 
Rio Grande 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.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos  Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se 
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas 
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente 
às normas estabelecidas pela Lei Complementar no 
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar no 107, 
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido 
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le-
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo no 1.637, 
de 2009.

Sala da Comissão, 1 de outubro de 2009. – Vilson 
Covatti,  Deputado federal PP/RS, Relator.
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III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislati-
vo nº 1.637/2009, nos termos do Parecer do Relator, 
 Deputado Vilson Covatti.

Estiveram presentes os Senhores  Deputados:  
Tadeu Filippelli – Presidente, Eliseu Padilha, Bonifá-
cio de Andrada e José Maia Filho – Vice-Presidentes, 
Antonio Carlos Biscaia, Antonio Carlos Pannunzio, 
Augusto Farias, Carlos Bezerra, Felipe Maia, Fer-
nando Coruja, Flávio Dino, Francisco Tenorio, Gerson 
Peres, Gonzaga Patriota, João Campos, João Paulo 
Cunha, José Carlos Aleluia, Jutahy Junior, Magela, 
Marçal Filho, Marcelo Guimarães Filho, Marcelo Ita-
giba, Marcelo Ortiz, Maurício Quintella Lessa, Mauro 
Benevides, Mendonça Prado, Osmar Serraglio, Paes 
Landim, Paulo Magalhães, Paulo Maluf, Regis de Oli-
veira, Roberto Magalhães, Rubens Otoni, Sérgio Bar-
radas Carneiro, Valtenir Pereira, Vicente Arruda, Vieira 
da Cunha, Vilson Covatti, Vital do Rêgo Filho, Arnaldo 
Faria de Sá, Chico Alencar, Dilceu Sperafico, Edson 
Aparecido, Eduardo Amorim, Hugo Leal, Jaime Martins, 
João Magalhães, Leo Alcântara, Luiz Couto, Major Fá-
bio, Odílio Balbinotti, Onyx Lorenzoni, Ricardo Tripoli, 
Roberto Santiago, Rômulo Gouveia, Sergio Petecão, 
William Woo e Wilson Santiago.

Sala da Comissão, 6 de outubro de 2009. – 
 Deputado Tadeu Filippelli, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.646-A, DE 2009 

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

TVR Nº 1078 DE 2008 
MSC Nº 952 DE 2008

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária Essência Nativa a execu-
tar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária no Município de Engenho Velho, 
Estado do Rio Grande do Sul; tendo pare-
cer da Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa (relator: 
DEP. VILSON COVATTI).

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 Constituição 
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 re-
fere a Portaria no 858, de 21 de dezembro de 2007, 
que autoriza a Associação Comunitária Essência Na-
tiva a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Engenho velho, Estado do Rio Gran-
de 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.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos  Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se 
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas 
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente 
às normas estabelecidas pela Lei Complementar no 
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar no 107, 
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido 
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le-
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo no 1.646, 
de 2009.

Sala da Comissão, 1 de outubro de 2009. – Vilson 
Covatti,  Deputado federal PP/RS, Relator.
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III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislati-
vo nº 1.646/2009, nos termos do Parecer do Relator, 
 Deputado Vilson Covatti.

Estiveram presentes os Senhores  Deputados:  
Tadeu Filippelli – Presidente, Eliseu Padilha, Bonifá-
cio de Andrada e José Maia Filho – Vice-Presidentes, 
Antonio Carlos Biscaia, Antonio Carlos Pannunzio, 
Augusto Farias, Carlos Bezerra, Felipe Maia, Fer-
nando Coruja, Flávio Dino, Francisco Tenorio, Gerson 
Peres, Gonzaga Patriota, João Campos, João Paulo 
Cunha, José Carlos Aleluia, Jutahy Junior, Magela, 
Marçal Filho, Marcelo Guimarães Filho, Marcelo Ita-
giba, Marcelo Ortiz, Maurício Quintella Lessa, Mauro 
Benevides, Mendonça Prado, Osmar Serraglio, Paes 
Landim, Paulo Magalhães, Paulo Maluf, Regis de Oli-
veira, Roberto Magalhães, Rubens Otoni, Sérgio Bar-
radas Carneiro, Valtenir Pereira, Vicente Arruda, Vieira 
da Cunha, Vilson Covatti, Vital do Rêgo Filho, Arnaldo 
Faria de Sá, Chico Alencar, Dilceu Sperafico, Edson 
Aparecido, Eduardo Amorim, Hugo Leal, Jaime Martins, 
João Magalhães, Leo Alcântara, Luiz Couto, Major Fá-
bio, Odílio Balbinotti, Onyx Lorenzoni, Ricardo Tripoli, 
Roberto Santiago, Rômulo Gouveia, Sergio Petecão, 
William Woo e Wilson Santiago.

Sala da Comissão, 6 de outubro de 2009. – 
 Deputado Tadeu Filippelli, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.747-A, DE 2009 

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

TVR Nº 1.275 DE 2009 
MSC Nº 406 DE 2009

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção de Rádio e Cultura a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão comunitá-
ria no Município de Serra, Estado do Espí-
rito Santo; tendo parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa (relator: DEP. PASTOR MANOEL 
FERREIRA).

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 Constituição 
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 610, de 18 de setembro de 2008, que 
autoriza a Associação de Rádio e Cultura a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Serra, Estado do Espírito Santo.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos  Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se 
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas 
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente 
às normas estabelecidas pela Lei Complementar no 
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar no 107, 
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido 
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le-
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo no 1.747, 
de 2009.

Sala da Comissão, de 2009. –  Deputado Pastor 
Manoel Ferreira, Relator.
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III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislati-
vo nº 1.747/2009, nos termos do Parecer do Relator, 
 Deputado Pastor Manoel Ferreira.

Estiveram presentes os Senhores  Deputados:  
Tadeu Filippelli – Presidente, Eliseu Padilha, Bonifá-
cio de Andrada e José Maia Filho – Vice-Presidentes, 
Antonio Carlos Biscaia, Antonio Carlos Pannunzio, 
Augusto Farias, Carlos Bezerra, Felipe Maia, Fer-
nando Coruja, Flávio Dino, Francisco Tenorio, Gerson 
Peres, Gonzaga Patriota, João Campos, João Paulo 
Cunha, José Carlos Aleluia, Jutahy Junior, Magela, 
Marçal Filho, Marcelo Guimarães Filho, Marcelo Ita-
giba, Marcelo Ortiz, Maurício Quintella Lessa, Mauro 
Benevides, Mendonça Prado, Osmar Serraglio, Paes 
Landim, Paulo Magalhães, Paulo Maluf, Regis de Oli-
veira, Roberto Magalhães, Rubens Otoni, Sérgio Bar-
radas Carneiro, Valtenir Pereira, Vicente Arruda, Vieira 
da Cunha, Vilson Covatti, Vital do Rêgo Filho, Arnaldo 
Faria de Sá, Chico Alencar, Dilceu Sperafico, Edson 
Aparecido, Eduardo Amorim, Hugo Leal, Jaime Martins, 
João Magalhães, Leo Alcântara, Luiz Couto, Major Fá-
bio, Odílio Balbinotti, Onyx Lorenzoni, Ricardo Tripoli, 
Roberto Santiago, Rômulo Gouveia, Sergio Petecão, 
William Woo e Wilson Santiago.

Sala da Comissão, 6 de outubro de 2009. – 
 Deputado Tadeu Filippelli, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.755-A, DE 2009 

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

TVR Nº 1.329 DE 2009 
MSC Nº 410 DE 2009

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Cultural do Meio Ambiente e Comuni-
cação Comunitária de Pium – Tocantins a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direi-
to de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Pium, Estado 
do Tocantins; tendo parecer da Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa (relator: DEP. SANDRO 
MABEL).

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 Constituição 
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 605, de 18 de setembro de 2008, 
que autoriza a Associação Cultural do Meio Ambien-
te e Comunicação Comunitária de Pium – Tocantins 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Pium, Estado do Tocantins.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos  Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se 
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas 
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente 
às normas estabelecidas pela Lei Complementar no 
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar no 107, 
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido 
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le-
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo no 1.755, 
de 2009.

Sala da Comissão, 25 de setembro de 2009. – 
 Deputado Sandro Mabel, Relator.
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III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislati-
vo nº 1.755/2009, nos termos do Parecer do Relator, 
 Deputado Sandro Mabel.

Estiveram presentes os Senhores  Deputados:  
Tadeu Filippelli – Presidente, Eliseu Padilha, Bonifá-
cio de Andrada e José Maia Filho – Vice-Presidentes, 
Antonio Carlos Biscaia, Antonio Carlos Pannunzio, 
Augusto Farias, Carlos Bezerra, Felipe Maia, Fer-
nando Coruja, Flávio Dino, Francisco Tenorio, Gerson 
Peres, Gonzaga Patriota, João Campos, João Paulo 
Cunha, José Carlos Aleluia, Jutahy Junior, Magela, 
Marçal Filho, Marcelo Guimarães Filho, Marcelo Ita-
giba, Marcelo Ortiz, Maurício Quintella Lessa, Mauro 
Benevides, Mendonça Prado, Osmar Serraglio, Paes 
Landim, Paulo Magalhães, Paulo Maluf, Regis de Oli-
veira, Roberto Magalhães, Rubens Otoni, Sérgio Bar-
radas Carneiro, Valtenir Pereira, Vicente Arruda, Vieira 
da Cunha, Vilson Covatti, Vital do Rêgo Filho, Arnaldo 
Faria de Sá, Chico Alencar, Dilceu Sperafico, Edson 
Aparecido, Eduardo Amorim, Hugo Leal, Jaime Martins, 
João Magalhães, Leo Alcântara, Luiz Couto, Major Fá-
bio, Odílio Balbinotti, Onyx Lorenzoni, Ricardo Tripoli, 
Roberto Santiago, Rômulo Gouveia, Sergio Petecão, 
William Woo e Wilson Santiago.

Sala da Comissão, 6 de outubro de 2009. – 
 Deputado Tadeu Filippelli, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.756-A, DE 2009 

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

TVR 1.333 DE 2009 
MSC 409 DE 2009

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária Beneficente Nossa Senho-
ra Aparecida a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária no Município 
de Itapiratins, Estado do Tocantins; tendo 
parecer da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(relator: DEP. SANDES JÚNIOR).

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 Constituição 
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 175, de 11 de abril de 2008, que 
autoriza a Associação Comunitária Beneficente Nos-
sa Senhora Aparecida a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi-
fusão comunitária no Município de Itapiratins, Estado 
do Tocantins.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos  Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se 
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas 
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente 
às normas estabelecidas pela Lei Complementar no 
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar no 107, 
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido 
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le-
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo no 1.756, 
de 2009.

Sala da Comissão, 29 de setembro de 2009. – 
 Deputado Sandes Júnior, 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 Legislati-
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vo nº 1.756/2009, nos termos do Parecer do Relator, 
 Deputado Sandes Júnior.

Estiveram presentes os Senhores  Deputados:  
Tadeu Filippelli – Presidente, Eliseu Padilha, Bonifá-
cio de Andrada e José Maia Filho – Vice-Presidentes, 
Antonio Carlos Biscaia, Antonio Carlos Pannunzio, 
Augusto Farias, Carlos Bezerra, Felipe Maia, Fer-
nando Coruja, Flávio Dino, Francisco Tenorio, Gerson 
Peres, Gonzaga Patriota, João Campos, João Paulo 
Cunha, José Carlos Aleluia, Jutahy Junior, Magela, 
Marçal Filho, Marcelo Guimarães Filho, Marcelo Ita-
giba, Marcelo Ortiz, Maurício Quintella Lessa, Mauro 
Benevides, Mendonça Prado, Osmar Serraglio, Paes 
Landim, Paulo Magalhães, Paulo Maluf, Regis de Oli-
veira, Roberto Magalhães, Rubens Otoni, Sérgio Bar-
radas Carneiro, Valtenir Pereira, Vicente Arruda, Vieira 
da Cunha, Vilson Covatti, Vital do Rêgo Filho, Arnaldo 
Faria de Sá, Chico Alencar, Dilceu Sperafico, Edson 
Aparecido, Eduardo Amorim, Hugo Leal, Jaime Martins, 
João Magalhães, Leo Alcântara, Luiz Couto, Major Fá-
bio, Odílio Balbinotti, Onyx Lorenzoni, Ricardo Tripoli, 
Roberto Santiago, Rômulo Gouveia, Sergio Petecão, 
William Woo e Wilson Santiago.

Sala da Comissão, 6 de outubro de 2009. – 
 Deputado Tadeu Filippelli, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.766-A, DE 2009 

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

TVR Nº 1.350 DE 2009 
MSC Nº 409 DE 2009

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária de Difusão Cultural de 
Perolândia a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária no Município 
de Perolândia, Estado de Goiás; tendo pare-
cer da Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa (relator: 
DEP. SANDRO MABEL).

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 Constituição 
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 521, de 29 de agosto de 2008, que autoriza 
a Associação Comunitária de Difusão Cultural de Pe-
rolândia a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Perolândia, Estado de Goiás.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos  Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se 
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas 
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente 
às normas estabelecidas pela Lei Complementar no 
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar no 107, 
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido 
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le-
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo no 1.766, 
de 2009.

Sala da Comissão, 19 de setembro de 2009. – 
 Deputado Sandro Mabel, 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 Legislati-
vo nº 1.766/2009, nos termos do Parecer do Relator, 
 Deputado Sandro Mabel.
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Estiveram presentes os Senhores  Deputados:  
Tadeu Filippelli – Presidente, Eliseu Padilha, Bonifá-
cio de Andrada e José Maia Filho – Vice-Presidentes, 
Antonio Carlos Biscaia, Antonio Carlos Pannunzio, 
Augusto Farias, Carlos Bezerra, Felipe Maia, Fer-
nando Coruja, Flávio Dino, Francisco Tenorio, Gerson 
Peres, Gonzaga Patriota, João Campos, João Paulo 
Cunha, José Carlos Aleluia, Jutahy Junior, Magela, 
Marçal Filho, Marcelo Guimarães Filho, Marcelo Ita-
giba, Marcelo Ortiz, Maurício Quintella Lessa, Mauro 
Benevides, Mendonça Prado, Osmar Serraglio, Paes 
Landim, Paulo Magalhães, Paulo Maluf, Regis de Oli-
veira, Roberto Magalhães, Rubens Otoni, Sérgio Bar-
radas Carneiro, Valtenir Pereira, Vicente Arruda, Vieira 
da Cunha, Vilson Covatti, Vital do Rêgo Filho, Arnaldo 
Faria de Sá, Chico Alencar, Dilceu Sperafico, Edson 
Aparecido, Eduardo Amorim, Hugo Leal, Jaime Martins, 
João Magalhães, Leo Alcântara, Luiz Couto, Major Fá-
bio, Odílio Balbinotti, Onyx Lorenzoni, Ricardo Tripoli, 
Roberto Santiago, Rômulo Gouveia, Sergio Petecão, 
William Woo e Wilson Santiago.

Sala da Comissão, 6 de outubro de 2009. – 
 Deputado Tadeu Filippelli, Presidente.

COMISSÕES

ATAS

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

SUBCOMISSÃO ESPECIAL PARA TRATAR 
DAS QUESTÕES AMBIENTAIS E SEUS IMPACTOS 
NO AGRONEGÓCIO BRASILEIRO

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da Primeira Reunião Ordinária (Instala-
ção e Eleição de Presidente), realizada em 15 de 
abril de 2009.

Às quatorze horas e cinquenta minutos do dia 
quinze de abril de dois mil e nove, reuniu-se a SUB-
COMISSÃO ESPECIAL PARA TRATAR DAS QUES-
TÕES AMBIENTAIS E SEUS IMPACTOS NO AGRO-
NEGÓCIO BRASILEIRO, na Sala da Presidência da 
Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural, Sala T – 38 do Anexo II da 
Câmara dos  Deputados, convocada pelo Presidente 
da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento 
e Desenvolvimento Rural, na forma regimental, para a 
eleição de Presidente. Assumiu a presidência dos tra-
balhos o  Deputado Waldir Neves. O Livro de Presença 
registrou o comparecimento dos  Deputados: – Titula-
res: Cezar Silvestri, Onyx Lorenzoni, Waldemir Moka 

e Waldir Neves; – Suplentes: Antônio Carlos Mendes 
Thame, Lázaro Botelho e Pedro Chaves. Participaram, 
ainda, como não membros os  Deputados Celso Malda-
ner e Duarte Nogueira. Havendo número regimental, o 
 Deputado Waldir Neves declarou abertos os trabalhos, 
prestou alguns esclarecimentos quanto ao número 
de membros da Subcomissão, bem como quanto ao 
processo de votação. Informou que, conforme acordo 
entre os membros, o nome do candidato ao cargo de 
Presidente é o do  Deputado Onyx Lorenzoni – DEM/
RS. Dando prosseguimento, o Presidente designou o 
 Deputado Lázaro Botelho para servir como Secretá-
rio e determinou o início da votação. Feita a chamada 
nominal, votaram os  Deputados Cezar Silvestri, Onyx 
Lorenzoni, Waldir Neves, Waldemir Moka e Lázaro 
Botelho. Encerrada a votação, o Presidente convi-
dou o  Deputado Lázaro Botelho para proceder à es-
crutinação. Procedida a conferência das cártulas, foi 
constatada a coincidência entre o número de cédulas 
e o de votantes, tendo sido apurados 5 (cinco) votos. 
Processada a apuração, o Presidente anunciou o 
seguinte resultado: para Presidente,  Deputado Onyx 
Lorenzoni, com 5 (cinco) votos favoráveis. Diante do 
resultado apurado, o Presidente declarou eleito e em-
possou o  Deputado Onyx Lorenzoni, como Presiden-
te. Logo após, o  Deputado Waldir Neves convidou o 
 Deputado Onyx Lorenzoni a assumir a Presidência. 
Empossado, o Presidente agradeceu a confiança de 
todos, informou que pretende encerrar os trabalhos 
dentro de cento e vinte dias e cedeu a palavra ao 
 Deputado Waldemir Moka, que sugeriu realizar um 
Encontro, em Bonito, no Estado do Mato Grosso do 
Sul, para mostrar como o agricultor tem preservado 
o meio ambiente, com a presença do Ministro da 
Agricultura, em maio próximo. Retomando a pala-
vra, o  Deputado Onyx Lorenzoni indicou o nome do 
 Deputado Zonta para Relator desta Subcomissão e 
consultou o Plenário se concordam com a indicação 
do  Deputado Zonta para Relator desta Subcomissão, 
no que foi apoiado por unanimidade. Nada mais ha-
vendo a tratar, o  Deputado Onyx Lorenzoni encerrou 
os trabalhos às quinze horas e vinte minutos, antes, 
porém, convidou os membros a participarem de reu-
nião no dia vinte e oito de abril do corrente ano, em 
horário e local a serem definidos oportunamente. E 
para constar, eu, Késia Virgínia Bezerra de Lima, Se-
cretária, lavrei a presente ATA, que, depois de lida e 
aprovada, será assinada pelo Presidente e encaminha-
da à publicação no Diário da Câmara dos  Deputados. 
 Deputado Onyx Lorenzoni. 
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COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RU-
RALSUBCOMISSÃO ESPECIAL PARA TRATAR 
DAS QUESTÕES AMBIENTAIS E SEUS IMPAC-

TOS NO AGRONEGÓCIO BRASILEIRO

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da Segunda Reunião Ordinária (Eleição De 
Vice-Presidente), realizada em 28 de abril de 2009.

Às dezessete horas e quarenta minutos do dia vin-
te e oito de abril de dois mil e nove, reuniu-se a SUBCO-
MISSÃO ESPECIAL PARA TRATAR DAS QUESTÕES 
AMBIENTAIS E SEUS IMPACTOS NO AGRONEGÓCIO 
BRASILEIRO, na Sala da Presidência da Comissão de 
Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento 
Rural, Sala T – 38 do Anexo II da Câmara dos  Deputados, 
sob a Presidência do  Deputado Onyx Lorenzoni, Presiden-
te da Subcomissão, na forma regimental, para a eleição 
de Vice-Presidente e apreciação do Plano de Trabalho. 
O Livro de Presença registrou o comparecimento dos 
 Deputados: – Titulares: Onyx Lorenzoni – Presidente; 
Celso Maldaner, Cezar Silvestri; – Suplentes: Ernandes 
Amorim e Vitor Penido. Deixaram de comparecer os 
 Deputados Anselmo de Jesus, Fernando Coelho Filho, 
Moacir Micheletto, Waldir Neves e Zonta. ABERTURA: 
Havendo número regimental, o senhor Presidente decla-
rou abertos os trabalhos prestou alguns esclarecimen-
tos quanto ao número de membros da Subcomissão, 
bem como quanto ao processo de votação. Informou 
que, conforme acordo entre os membros, o nome do 
candidato ao cargo de Vice-Presidente é o do  Deputado 
Celso Maldaner – PMDB/SC. Dando prosseguimento, o 
Presidente designou o  Deputado Vitor Penido para servir 
como Secretário e determinou o início da votação. Feita a 
chamada nominal, votaram os  Deputados Celso Malda-
ner, César Silvestri, Onyx Lorenzoni, Ernandes Amorim e 
Vitor Penido. Encerrada a votação, o Presidente convidou 
o  Deputado Vitor Penido para proceder à escrutinação. 
Procedida a conferência das cártulas, foi constatada a 
coincidência entre o número de cédulas e o de votan-
tes, tendo sido apurados 5 (cinco) votos. Processada a 
apuração, o Presidente anunciou o seguinte resultado: 
para Vice-Presidente,  Deputado Celso Maldaner, com 
5 (cinco) votos favoráveis. Diante do resultado apurado, 
o Presidente declarou eleito e empossou o  Deputado 
Celso Maldaner, como Vice-Presidente. Logo após, o 
 Deputado Onyx Lorenzoni convidou o  Deputado Celso 
Maldaner a assumir a Vice-Presidência. Empossado, o 
Vice-Presidente agradeceu a confiança de todos, co-
mentou sobre a importância de discutir o tema “Código 
Ambiental” tanto para o setor produtivo como para a con-
servação ambiental. Em seguida, o Presidente concedeu 
a palavra ao  Deputado Ernandes Amorim, que salientou a 
importância de alterar a lei que trata do código ambiental 
vigente no Brasil, de forma a promover harmonização en-

tre os setores ambiental e produtivo, para não ocasionar 
problema na alimentação da população, pois, segundo 
Sua Excelência, da forma como está sendo realizada 
os pequenos produtores estão se sentindo perseguidos. 
Disse também que o sofrimento da região Norte agora 
se estende por todo o País e que é necessário a dis-
cussão dos Parlamentares no Plenário da Cada e nas 
subcomissões instituídas para valorizar os pedidos de 
mudanças na lei vigente. Devido ao adiantado da hora, 
o Presidente solicitou a discussão de plano de Trabalho 
desta Subcomissão na próxima reunião ordinária. Nada 
mais havendo a tratar, o  Deputado Onyx Lorenzoni en-
cerrou os trabalhos às dezessete horas e cinquenta e 
cinco minutos, antes, porém, convidou os membros a 
participarem de reunião ordinária, amanhã, dia vinte e 
nove de abril do corrente, às dezessete horas, na Sala 
da Presidência desta Comissão. E para constar, eu, Késia 
Virgínia Bezerra de Lima, Secretária, lavrei a presente ATA, 
que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo Presi-
dente e encaminhada à publicação no Diário da Câmara 
dos  Deputados.  Deputado Onyx Lorenzoni. 

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

SUBCOMISSÃO ESPECIAL PARA TRATAR DAS 
QUESTÕES AMBIENTAIS E SEUS IMPACTOS NO 

AGRONEGÓCIO BRASILEIRO

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da Terceira Reunião Ordinária (Delibera-
tiva), realizada em 29 de abril de 2009.

Às dezessete horas e cinco minutos do dia vinte 
e nove de abril de dois mil e nove, reuniu-se a SUBCO-
MISSÃO ESPECIAL PARA TRATAR DAS QUESTÕES 
AMBIENTAIS E SEUS IMPACTOS NO AGRONEGÓCIO 
BRASILEIRO, na Sala da Presidência da Comissão 
de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvol-
vimento Rural, Sala T – 38 do Anexo II da Câmara dos 
 Deputados, sob a Presidência do  Deputado Onyx Lo-
renzoni, Presidente da Subcomissão, na forma regimen-
tal, para a realização de reunião ordinária destinada à 
discussão e votação das matérias constantes da Pauta 
nº 01/09. O Livro de Presença registrou o compareci-
mento dos  Deputados: – Titulares: Onyx Lorenzoni – 
Presidente; Celso Maldaner – Vice-Presidente; Cezar 
Silvestri, Moacir Micheletto e Zonta; Suplente: Ernandes 
Amorim. Compareceu também o  Deputado Abelardo 
Lupion, como não-membro. Deixaram de comparecer 
os  Deputados Anselmo de Jesus, Fernando Coelho 
Filho e Waldir Neves. Compareceu também a Senhora 
Alessandra Valéria da Silva, Consultora designada pela 
Consultoria Legislativa desta Casa para acompanhar 
os trabalhos desta Subcomissão Especial. ABERTU-
RA: Havendo número regimental, o senhor Presidente 
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declarou abertos os trabalhos e determinou a leitura 
das Atas da Primeira Reunião Ordinária (Instalação e 
Eleição de Presidente) e da Segunda Reunião Ordi-
nária (Eleição de Vice-Presidente), que foi dispensada 
a requerimento aprovado do  Deputado Cézar Silves-
tri. Submetidas à discussão e votação, as Atas foram 
aprovadas unanimemente. ORDEM DO DIA: Havendo 
número regimental, o  Deputado Onyx Lorenzoni de-
clarou abertos os trabalhos e submeteu à apreciação 
os itens constantes da pauta: A – Plano de Trabalho. 
O Presidente teceu comentário sobre o objetivo desta 
Subcomissão Especial e solicitou a elaboração de uma 
proposta de consolidação de código ambiental para 
o País, que contivesse as normas gerais, delineando 
conceitos gerais, copilando a legislação vigente e in-
dicando os ajustes necessários. Discutiram a proposta 
os  Deputados Zonta, Celso Maldaner, Moacir Miche-
letto e Ernandes Amorim. O Presidente solicitou aos 
Consultores desta Casa indicados para acompanhar 
esta Subcomissão Especial, num primeiro momento, 
fosse feito um levantamento das leis vigentes no país 
sobre o tema, e de outros assuntos interligados. O Pre-
sidente salientou que este levantamento e as reuniões 
que serão propostas, com a participação de membros 
e entidades de classe, a serem realizadas pela Subco-
missão visam a elaboração do esboço de uma proposta 
de código ambiental, em linhas nacionais, com normas 
que contemplem o princípio federativo. Prosseguindo, 
o Presidente fez a seguinte proposta aos membros: 
Plano de Trabalho: 1) As reuniões desta Subcomissão 
serão feitas com a participação dos membros e de en-
tidades de classe convidadas para buscar sugestões 
que possam contribuir com a elaboração da proposta 
de um “Código Ambiental para o País”; 2) Seja ela-
borado um texto pelos Consultores para facilitar as 
discussões; 3) Discussão da proposta e apreciação 
pelos membros desta Subcomissão; 4) Apresentação 
do Relatório Final à Comissão de Agricultura, Pecu-
ária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural para a 
apreciação. Os  Deputados presentes aceitaram a pro-
posta do Presidente e sugeriram temas de pesquisa 
para a Consultora presente à reunião. Ficou acorda-
do entre os membros que serão realizadas audiência 
públicas com representantes do segmento, de forma 
a ouvir todas as partes. O Presidente sugeriu que fos-
se convidado para participar de reunião de audiência 
pública, na próxima quarta-feira, dia seis de maio do 
corrente, às quinze horas, neste recinto, os represen-
tantes da Organização das Cooperativas Brasileiras/
OCB, da Frente Parlamentar da Agropecuária e da 
Confederação da Agricultura e da Pecuária no Brasil/
CNA, para colher subsídios à proposta de elaboração 
de um texto sobre “Código Ambiental”. Submetido à 
votação, a sugestão foi aprovada pelos membros una-

nimemente. Nada mais havendo a tratar, o  Deputado 
Onyx Lorenzoni encerrou os trabalhos às dezessete 
horas e quarenta e cinco minutos, antes, porém, convi-
dou os membros a participarem de reunião no dia seis 
de maio do corrente ano, nesta Sala de reuniões, às 
quinze horas. E para constar, eu, Késia Virgínia Bezerra 
de Lima, Secretária, lavrei a presente ATA, que, depois 
de lida e aprovada, será assinada pelo Presidente e 
encaminhada à publicação no Diário da Câmara dos 
 Deputados.  Deputado Onyx Lorenzoni. 

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

SUBCOMISSÃO ESPECIAL PARA TRATAR DAS 
QUESTÕES AMBIENTAIS E SEUS IMPACTOS NO 

AGRONEGÓCIO BRASILEIRO

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da Quarta Reunião Ordinária (Deliberati-
va), realizada em 7 de julho de 2009.

Às dezesseis horas e vinte e dois minutos do dia 
sete de julho de dois mil e nove, reuniu-se a SUBCO-
MISSÃO ESPECIAL PARA TRATAR DAS QUESTÕES 
AMBIENTAIS E SEUS IMPACTOS NO AGRONEGÓ-
CIO BRASILEIRO, na Sala da Presidência da Comis-
são de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desen-
volvimento Rural, Sala T – 38 do Anexo II da Câmara 
dos  Deputados, sob a Presidência do  Deputado Onyx 
Lorenzoni, Presidente da Subcomissão, na forma re-
gimental, para a realização de reunião ordinária des-
tinada à discussão e votação das matérias constan-
tes da Pauta nº 02/09. O Livro de Presença registrou 
o comparecimento dos  Deputados: – Titulares: Onyx 
Lorenzoni – Presidente; Celso Maldaner – Vice-Presi-
dente; Cezar Silvestri e Zonta; Suplente: Vitor Penido. 
Compareceu também o  Deputado Paulo Piau, Moreira 
Mendes, como não membro; e o Senador Gilberto Go-
ellner. Deixaram de comparecer os  Deputados Anselmo 
de Jesus, Fernando Coelho Filho, Moacir Micheletto e 
Waldir Neves. Compareceram também os Senhores Luis 
Antônio Guerra Conceição Silva e Maurício Schineider, 
Consultores designados para acompanhar os trabalhos 
desta Subcomissão Especial, respectivamente dos Nú-
cleos Temáticos: de Direito Agrário, Política e Questões 
Fundiárias – Ecologia e Direito Ambiental – Direito e 
Política Indigenista; e de Geografia, Desenvolvimento 
Regional, Ecologia e Direito Ambiental, Urbanismo, 
Habitação e Saneamento da Consultoria Legislativa 
desta Casa. ABERTURA: Havendo número regimental, 
o senhor Presidente declarou abertos os trabalhos e 
determinou a leitura da Ata da Terceira Reunião Ordi-
nária (Deliberativa), que foi dispensada a requerimento 
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aprovado do  Deputado Zonta. Submetida à discussão 
e votação, a Ata foi aprovada unanimemente. ORDEM 
DO DIA: Havendo número regimental, o  Deputado Onyx 
Lorenzoni declarou abertos os trabalhos e submeteu à 
apreciação os itens constantes da pauta: A – Aprecia-
ção do anteprojeto de Lei elaborado pela Consultoria 
Legislativa sobre o Código Ambiental do País a pedido 
desta Subcomissão Especial. Em seguida, o Presiden-
te concedeu a palavra ao Consultor Luis Guerra, que 
iniciou sua apresentação ressaltando que os pontos 
que serão apresentados se referem a uma abordagem 
inicial com intuito de aprimorar o texto do Projeto de 
Lei nº 5367, de 2009, de iniciativa do  Deputado Valdir 
Colatto e outros. Continuando, o Consultor Luis Guerra 
sugeriu aos membros alterações no item dos princípios 
e diretrizes da Política Nacional de Meio Ambiente – 
PNMA, como a inclusão de fiscalização do uso dos 
recursos naturais, bem como a proteção aos ecos-
sistemas, com a preservação de áreas representati-
vas; na inclusão da definição de áreas prioritárias; na 
estrutura do CONAMA; na inclusão de artigos da Lei 
nº 6.938/981, sob pena de não haver continuidade no 
controle e fiscalização das atividades potencialmen-
te poluidoras e utilizadoras de recursos naturais; nos 
artigos que podem, na prática, retirar toda a proteção 
à vegetação natural. Continuando, o Consultor Luis 
Guerra fez menções sobre falta de instrumentos da 
Lei da PNMA, inclusive, os instrumentos econômicos; 
sobre servidão ambiental e título representativo, sobre 
Zoneamento Econômico Ecológico; sobre lacunas ju-
rídicas, no caso de aprovação do texto original do PL 
5367/09; sobre Áreas de Proteção Ambiental; e sugeriu 
excluir do texto do PL 5.367/09 – o Título III, que tra-
ta do Meio Ambiente, tendo em vista que já existe na 
Casa outro Projeto de Lei tratando exclusivamente do 
parcelamento do solo urbano. Dando continuidade, o 
Presidente concedeu a palavra aos  Deputados Zonta, 
que acolheu as sugestões dos consultores da Casa, 
exceto a supressão do Título do III – sobre o Meio Am-
biente; Luis Carlos Heinze, que sugeriu alterações no 
tema “Base Zoneamento Ecológico”; Celso Maldaner, 
que sugeriu buscar soluções, a curto prazo, com os 
Ministros Reinhold Sthefanes, da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento; e Carlos Minc, do Meio Ambiente; 
sobre os problemas ambientais; e que o Governo deve 
enviar Medida Provisória sobre “questões ambientais”; 
Cezar Silvestri, que discordou do modo de legislar do 
Ministro do Meio Ambiente, citando o exemplo o lan-
çamento de programas para a agricultura familiar, jus-
tificando que se existe uma regra ambiental, que valha 
para todos, independente do tamanho da propriedade. 
Logo após, o Presidente reiterou que as sugestões 
apresentadas pelos Consultores Legislativos foram 

acolhidas, com exceção da que exclui os termos – Ti-
tulo III – que trata do Meio Ambiente, lembrou que a 
Subcomissão Especial construirá um anteprojeto de 
“Código Ambiental para o País” e que seriam neces-
sários ajustes nas proposições que estão sendo apre-
ciadas pela Casa em outras Comissões. Prosseguindo, 
o Presidente concedeu a palavra ao  Deputado Celso 
Maldaner, que comentou que o Ministro Carlos Minc 
desistiu de lançar, no Estado do Rio Grande do Sul, 
Programa para a Agricultura Familiar; para encami-
nhar Medida Provisória para esta Casa; e ao Senador 
Gilberto Goellner, que ratificou que o Governo Federal 
deve encaminhar ao Congresso Nacional, em breve, 
Medida Provisória sobre a questão ambiental e que 
há discordância de opiniões de setores representati-
vos das classes sociais. Destacou, ainda, os pontos: 
– desmatamento “zero” – engessa a área de plantio do 
País; serviços ambientais – apoiou o pagamento para 
aqueles que preservarem o ambiente sem o desma-
tamento; áreas consolidadas – APPs – deve ser ana-
lisadas conforme a ciência; e legalização das áreas 
consolidadas. O Senador Gilberto Goellner sugeriu, 
ainda, que o “zoneamento ecológico” deve ser regula-
mentado com base na mesma bacia, mesmo que esta 
abranja vários Estados. Concordando com o Senador, 
o Consultor Maurício Schineider informou aos mem-
bros que o País possui aproximadamente seiscentos 
“Comitês de Bacias Hidrográficas”. Ao final, o Sena-
dor Gilberto Goellner entregou ao Presidente cópia 
das ações de “Cadastramento de Propriedade Rural 
– CAR” que o Estado de Mato Grosso vem implemen-
tando para incluir as propriedades no “Programa MT 
Legal”. Prosseguindo, o Presidente concedeu a palavra 
aos  Deputados Paulo Piau, que disse que se a Medida 
Provisória for aprovada nos termos mencionados será, 
segundo Sua Excelência, um desastre para o País; e 
Moreira Mendes, que ratificou a palavra do antecessor 
sobre o desastre na aprovação da Medida Provisória, 
se não alterada por esta Casa. Sugeriu incluir na ela-
boração do anteprojeto de “Código Ambiental”, artigo 
que possa recompensar economicamente o proprie-
tário que preservar ou recompor a reserva ambiental, 
transferindo para o Estado a responsabilidade de in-
dicar, aos proprietários, onde e quanto reservar para 
esse fim; ressaltando, ainda, que se o Estado cumprir 
a legislação, também, possa este receber incentivos. 
Finalizando, o Presidente solicitou aos consultores 
que as sugestões aqui mencionadas sejam inseridas 
no anteprojeto que será apresentado oportunamente. 
Nada mais havendo a tratar, o  Deputado Onyx Loren-
zoni encerrou os trabalhos às dezessete horas e vinte 
e cinco minutos, antes, porém, convidou os membros 
e os Consultores Legislativos, indicados para acompa-
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nhar esta Subcomissão, a participarem de reunião no 
dia quatro de agosto do corrente ano, nesta Sala de 
reuniões, às quinze horas. E para constar, eu, Késia 
Virgínia Bezerra de Lima, Secretária, lavrei a presente 
ATA, que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo 
Presidente e encaminhada à publicação no Diário da 
Câmara dos  Deputados.  Deputado Onyx Lorenzoni. 

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

SUBCOMISSÃO ESPECIAL PARA TRATAR DAS 
QUESTÕES AMBIENTAIS E SEUS IMPACTOS NO 

AGRONEGÓCIO BRASILEIRO

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Termo de 
Reunião

Em quinze de setembro de dois mil e nove, deixou 
de se reunir, ordinariamente, a Subcomissão Especial 
para Tratar das Questões Ambientais e seus Impactos 
no Agronegócio Brasileiro, para apreciar as matérias 
constantes da Pauta nº 04/2009, às dezessete horas, 
no Plenário 10 do Anexo II desta Casa, devido ao iní-
cio da Ordem do Dia da Sessão Ordinária no Plenário 
desta Casa. Assinaram o livro de presença os Senhores 
 Deputados Celso Maldaner – Vice-Presidente; Zonta – 
Relator. Justificaram a ausência os  Deputados Antônio 
Carlos Mendes Thame e Vitor Penido. E, para constar, 
eu, Késia Virgínia Bezerra de Lima, Secretária, lavrei 
o presente Termo. 

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

SUBCOMISSÃO ESPECIAL PARA TRATAR DAS 
QUESTÕES AMBIENTAIS E SEUS IMPACTOS NO 

AGRONEGÓCIO BRASILEIRO

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da Quinta Reunião Ordinária (Deliberativa), 
realizada em 16 de setembro de 2009.

Às dez horas e oito minutos do dia dezesseis de 
setembro de dois mil e nove, reuniu-se a SUBCOMIS-
SÃO ESPECIAL PARA TRATAR DAS QUESTÕES AM-
BIENTAIS E SEUS IMPACTOS NO AGRONEGÓCIO 
BRASILEIRO, no Plenário 6 do Anexo II da Câmara 
dos  Deputados, sob a Presidência do  Deputado Onyx 
Lorenzoni, Presidente da Subcomissão, na forma regi-
mental, para a realização de reunião ordinária destina-
da à discussão e votação das matérias constantes da 
Pauta nº 03/09. O Livro de Presença registrou o com-
parecimento dos  Deputados: – Titulares: Onyx Loren-
zoni – Presidente; Celso Maldaner – Vice-Presidente; e 

Zonta; – Suplentes: Ernandes Amorim, Leonardo Vilela, 
Mário Heringer e Pedro Chaves. Justificou a ausência 
o  Deputado Vítor Penido. Deixaram de comparecer 
os  Deputados Anselmo de Jesus, Cézar Silvestri e 
Fernando Coelho Filho. Compareceram também os 
Senhores Luis Antônio Guerra Conceição Silva e Ales-
sandra Valéria da Silva, Consultores designados para 
acompanhar os trabalhos desta Subcomissão Espe-
cial do Núcleo Temático: de Direito Agrário, Política e 
Questões Fundiárias – Ecologia e Direito Ambiental – 
Direito e Política Indigenista da Consultoria Legislativa 
desta Casa. ABERTURA: Havendo número regimental, 
o senhor Presidente declarou abertos os trabalhos e 
determinou a leitura da Ata da Quarta Reunião Ordi-
nária (Deliberativa), que foi dispensada a requerimento 
aprovado do  Deputado Ernandes Amorim. Submetida 
à discussão e votação, a Ata foi aprovada unanime-
mente. ORDEM DO DIA: Iniciada a Ordem do Dia, o 
Presidente anunciou o primeiro item: A – Relatório: 1) 
RELATÓRIO – do Sr. Zonta – que “propõe seja apre-
sentado anteprojeto de lei sobre o Código Ambiental 
do País, que teve como base o Projeto de Lei nº nº 
5367, de 2009, de autoria do  Deputado Valdir Colatto 
e outros, que “Institui o Código Ambiental Brasileiro, 
estabelece a Política Nacional de Meio Ambiente, defi-
nindo os bens que pretende proteger e criando os ins-
trumentos para essa proteção; cria a política geral de 
meio ambiente urbano; revoga o Decreto-Lei nº 1.413, 
de 14 de agosto de 1975, o Decreto nº 4.297, de 10 
de julho de 2002, as Leis nºs 6.938, de 31 de agosto 
de 1981 e 4.771, de 15 de setembro de 1965, o art. 
7º da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e o art. 
22 da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000.”. Distribuí-
do o relatório, foi dispensada sua leitura. Submetido à 
discussão e votação, o relatório do  Deputado Zonta foi 
aprovado unanimemente. Finalizando, O Presidente, 
 Deputado Onyx Lorenzoni, agradeceu a colaboração 
da Secretária desta Subcomissão, Késia Virgínia Be-
zerra de Lima, dos Consultores da Consultoria Legisla-
tiva desta Casa, Luis Antônio Guerra Conceição Silva, 
Alessandra Valéria da Silva e Maurício Schineider; bem 
como dos demais assessores que colaboraram para o 
bom êxito dos trabalhos realizados. Nada mais havendo 
a tratar, o Presidente, de acordo com art. 97, § 3º, do 
Regimento Interno da Câmara dos  Deputados, sus-
pendeu os trabalhos, por três minutos, para que fosse 
por mim, Késia Virgínia Bezerra de Lima, Secretária, 
redigida a presente ATA. Reabertos os trabalhos, às 
dez horas e quinze minutos, o Presidente determinou 
a leitura da Ata da Quinta Reunião (Deliberativa). Em 
seguida, submeteu-a à discussão e votação, tendo sido 
aprovada sem restrições, assinada pelo Presidente, 
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 Deputado Onyx Lorenzoni, e publicada no Diário da 
Câmara dos  Deputados.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA  
E DE CIDADANIA

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da Septuagésima Sexta Reunião Ordiná-
ria, realizada em 7 de outubro de 2009.

Às dez horas e vinte e três minutos do dia sete 
de outubro de dois mil e nove, reuniu-se a Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania, no Anexo II, 
Plenário 01 da Câmara dos  Deputados, com a presen-
ça dos Senhores  Deputados Tadeu Filippelli – Presi-
dente; Eliseu Padilha, Bonifácio de Andrada e José 
Maia Filho – Vice-Presidentes; Antonio Carlos Biscaia, 
Antonio Carlos Pannunzio, Arolde de Oliveira, Augus-
to Farias, Carlos Bezerra, Ciro Nogueira, Colbert Mar-
tins, Eduardo Cunha, Efraim Filho, Emiliano José, Fe-
lipe Maia, Fernando Coruja, Francisco Tenorio, Geral-
do Pudim, Gerson Peres, Gonzaga Patriota, João Al-
meida, João Campos, João Paulo Cunha, José Carlos 
Aleluia, José Eduardo Cardozo, José Genoíno, Jutahy 
Junior, Marçal Filho, Marcelo Guimarães Filho, Marce-
lo Itagiba, Márcio França, Maurício Quintella Lessa, 
Mauro Benevides, Mendonça Prado, Osmar Serraglio, 
Paes Landim, Paulo Maluf, Regis de Oliveira, Roberto 
Magalhães, Sandra Rosado, Sérgio Barradas Carnei-
ro, Valtenir Pereira, Vicente Arruda, Vieira da Cunha, 
Vilson Covatti, Vital do Rêgo Filho, Wolney Queiroz e 
Zenaldo Coutinho – Titulares; Aracely de Paula, Arnal-
do Faria de Sá, Bispo Gê Tenuta, Carlos Abicalil, Chi-
co Alencar, Chico Lopes, Dilceu Sperafico, Domingos 
Dutra, Eduardo Amorim, Eduardo Lopes, George Hil-
ton, Hugo Leal, Jaime Martins, Jairo Ataide, João Ma-
galhães, Jorginho Maluly, José Guimarães, Leo Alcân-
tara, Luiz Couto, Major Fábio, Maria Lúcia Cardoso, 
Maurício Rands, Mauro Lopes, Moreira Mendes, Odí-
lio Balbinotti, Onyx Lorenzoni, Pastor Pedro Ribeiro, 
Paulo Rattes, Renato Amary, Ricardo Barros, Ricardo 
Tripoli, Roberto Santiago, Rômulo Gouveia, Silvio Cos-
ta, Solange Amaral, William Woo e Wilson Santiago 
– Suplentes. Deixaram de comparecer os  Deputados 
Ciro Gomes, Flávio Dino, Indio da Costa, Jefferson 
Campos, José Mentor, Magela, Marcelo Ortiz, Mendes 
Ribeiro Filho, Nelson Trad, Pastor Manoel Ferreira, 
Paulo Magalhães e Rubens Otoni. O Presidente de-
clarou abertos os trabalhos e submeteu à apreciação 
a Ata da septuagésima quinta reunião ordinária reali-
zada em seis de outubro. O  Deputado Mendonça Pra-
do requereu dispensa da leitura da Ata. Em votação, 
a Ata foi aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: 1 
– Ofício do Senhor  Deputado José Maia Filho, justifi-

cando ausência nas reuniões realizadas entre os dias 
vinte e um e vinte e quatro de setembro de dois mil e 
nove, em razão de compromisso no Estado do Piauí; 
2 – Ofício do Senhor  Deputado William Woo, justifican-
do ausência na reunião do dia trinta de setembro do 
corrente ano, em razão de compromisso no Estado de 
São Paulo; 3 – Ofício do Senhor  Deputado Vieira da 
Cunha, justificando ausência na reunião do dia primei-
ro de outubro corrente, em razão de compromisso no 
Estado do Rio Grande do Sul; 4 – Comunicação de 
Movimentação Parlamentar do Senhor  Deputado Sér-
gio Brito que se licenciou para assumir o cargo de Se-
cretário Municipal de Planejamento, Tecnologia e Ges-
tão da Prefeitura de Salvador – Ba; 5 – Ofício do Senhor 
 Deputado Colbert Martins, justificando ausência na 
reunião do dia seis de outubro do corrente, em razão 
de compromisso no Estado de São Paulo. ORDEM DO 
DIA: Os  Deputados José Genoino, Sérgio Barradas 
Carneiro, Luiz Couto, Eliseu Padilha, João Magalhães 
e Mauricio Quintella Lessa requereram inversão de 
pauta para apreciação dos itens cinquenta e um, cen-
to e oito, quarenta e três, cinquenta e oito, oitenta e 
seis, e setenta e cinco, respectivamente. Foram os re-
querimentos aprovados pelo plenário da Comissão. 1 
– PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 
523/06 – do Sr. Silvio Torres e outros – que “dá nova 
redação ao art. 29 da Constituição Federal, alterando 
o sistema eleitoral nos Municípios com mais de duzen-
tos mil eleitores”. (Apensado: PEC 365/2009) RELA-
TOR:  Deputado BRUNO ARAÚJO. PARECER: pela 
admissibilidade desta e da PEC 365/2009, apensada. 
Encerrada a discussão, orientaram as bancadas os 
 Deputados José Genoino, pelo PT; e Mendonça Prado, 
pelo DEM. Em votação, foi aprovado por unanimidade 
o Parecer. o  Deputado Luiz Couto absteve-se de votar. 
2 – REQUERIMENTO Nº 128/09 – dos Srs. Efraim Fi-
lho e Mendonça Prado – que “solicita a convocação 
do Ministro-Chefe do Gabinete de Segurança Institu-
cional (GSI), General Armando Félix, para prestar es-
clarecimentos sobre a exclusão das imagens do cir-
cuito interno do Palácio do Planalto”. Encaminhou fa-
voravelmente o  Deputado Mendonça Prado. Encami-
nhou contrariamente o  Deputado José Genoino. Orien-
taram as bancadas os  Deputados Onyx Lorenzoni, 
pelo DEM; Antonio Carlos Pannunzio, pelo PSDB; e 
Wilson Santiago, pela Liderança do Governo. Por acor-
do, o Presidente procedeu à chamada nominal. Vota-
ram sim os  Deputados Onyx Lorenzoni, Antonio Carlos 
Pannunzio, Arolde de Oliveira, Efraim Filho, Felipe 
Maia, Fernando Coruja, João Campos, José Carlos 
Aleluia, Mendonça Prado, Roberto Magalhães, Bispo 
Gê Tenuta e Major Fábio. Votaram não os  Deputados 
Antônio Carlos Biscaia, Colbert Martins, Eduardo 



Outubro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 14 56755 

Cunha, Eliseu Padilha, Emiliano José, Gerson Peres, 
José Eduardo Cardozo, José Genoino, Marçal Filho, 
Mauricio Quintella Lessa, Mauro Benevides, Osmar 
Serraglio, Sérgio Barradas Carneiro, Tadeu Filipelli, 
Vicente Arruda, João Magalhães, Luiz Couto, Odílio 
Balbinotti, Pastor Pedro Ribeiro, Ricardo Barros, Wilson 
Santiago, Augusto Farias, Francisco Tenorio, Geraldo 
Pudim e Roberto Santiago. Encerrada a votação, o 
Senhor Presidente proclamou o resultado: foram com-
putados trinta e sete votos, doze favoráveis e vinte e 
cinco contrários. Foi rejeitado o requerimento. 3 – RE-
QUERIMENTO Nº 130/09 – do Sr. Maurício Quintella 
Lessa – (PEC 386/2009) – que “requer a realização 
de Audiência Pública para debater a decisão do STF 
sobre a exigência de graduação de jornalismo para o 
exercício da profissão” Encaminhou favoravelmente o 
 Deputado Mauricio Quintella Lessa. Encaminhou con-
trariamente o  Deputado Antônio Carlos Biscaia. Orien-
taram as bancadas os  Deputados Mendonça Prado, 
pelo DEM; Gerson Peres, pelo PP; Marcelo Itagiba, 
pelo PSDB; Francisco Tenorio, pelo PMN; e Eliseu Pa-
dilha, pelo PMDB. Em votação foi aprovado o requeri-
mento para debater a Proposta de Emenda à Consti-
tuição Nº 386/2009, contra os votos dos  Deputados 
Gerson Peres, Sílvio Costa, Antonio Carlos Biscaia e 
Paes Landim. 4 – PROJETO DE LEI Nº 3.947/08 – do 
Poder Executivo – que “cria cargos em comissão do 
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS 
destinados ao Gabinete de Segurança Institucional e 
ao Ministério da Justiça”. RELATOR:  Deputado JOSÉ 
GENOÍNO. PARECER: pela constitucionalidade, juri-
dicidade e técnica legislativa. Lido o Parecer, discutiram 
a matéria os  Deputados Onyx Lorenzoni, Mendonça 
Prado, Antonio Carlos Pannunzio (aparte: Efraim Filho), 
Fernando Coruja (aparte: Gerson Peres), Colbert Mar-
tins, Efraim Filho (apartes: Felipe Maia e Gerson Pe-
res), Luiz Couto, Wilson Santiago, Antônio Carlos Bis-
caia, Zenaldo Coutinho (apartes: Gerson Peres e Fer-
nando Coruja) e Marcelo Itagiba. Durante a discussão, 
também assumiu a Presidência o  Deputado Eliseu 
Padilha. Encerrada a discussão, o Presidente comuni-
cou haver sobre a Mesa destaque de bancada para 
votação em separado de supressão do inciso I do art. 
1º do Projeto de Lei Nº 3.947/08, de autoria dos 
 Deputados Onyx Lorenzoni e Mendonça Prado. O Pre-
sidente anunciou o início do processo de votação do 
Parecer, ressalvado o destaque. Em votação, foi apro-
vado o Parecer, contra os votos dos  Deputados Men-
donça Prado, Onyx Lorenzoni, Paulo Maluf, Efraim 
Filho e Antonio Carlos Pannunzio. Em votação o des-
taque do DEM. Encaminhou favoravelmente o  Deputado 
Onyx Lorenzoni. Encaminhou contrariamente o 
 Deputado José Genoino. Orientaram as bancadas os 

 Deputados Antonio Carlos Pannunzio, pelo PSDB; 
Mendonça Prado, pelo DEM; e José Eduardo Cardozo, 
pelo PT. O Presidente orientou que quem votasse sim, 
votaria pela manutenção do texto e rejeitaria o desta-
que. Em votação, foi aprovado o art. 1º do Projeto de 
Lei Nº 3.947/08, contra os votos dos  Deputados Anto-
nio Carlos Pannunzio, Mendonça Prado e Onyx Loren-
zoni. O  Deputado Onyx Lorenzoni solicitou verificação 
de votação. O Presidente procedeu à chamada nomi-
nal. Votaram sim os  Deputados Antonio Carlos Biscaia, 
Colbert Martins, Eliseu Padilha, Emiliano José, Gerson 
Peres, João Paulo Cunha, José Eduardo Cardozo, José 
Genoíno, Marçal Filho, Maurício Quintella Lessa, Sér-
gio Barradas Carneiro, Tadeu Filipelli, Domingos Dutra, 
José Guimarães, Luiz Couto, Maria Lúcia Cardoso, 
Maurício Rands, Pastor Pedro Ribeiro, Wilson Santia-
go, Augusto Farias e Geraldo Pudim. Votou não o 
 Deputado Onyx Lorenzoni. Absteve-se de votar o 
 Deputado Bonifácio de Andrada. Encerrada a votação, 
o Senhor Presidente proclamou o resultado: foram 
computados vinte e três votos, vinte e um favoráveis, 
um contrário e uma abstenção. Não havendo quorum 
regimental para deliberação, o Senhor Presidente en-
cerrou a reunião às doze horas e cinquenta e seis mi-
nutos, antes convocando reunião ordinária, para a 
próxima quinta-feira, oito de outubro, às dez horas, 
para apreciar os itens remanescentes da pauta. E, para 
constar, eu, Rejane Salete Marques, lavrei a presente 
Ata, que, por ter sido lida e aprovada, será assinada 
pelo Presidente,  Deputado Tadeu Filipelli,, e publicada 
no Diário da Câmara dos  Deputados. 

Comissão Especial destinada a proferir parecer 
ao Projeto de Lei nº 5417, de 2009

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata Da 4ª Reunião Ordinária, realizada em 6 
de outubro de 2009.

Às quinze horas e cinco minutos do dia seis de 
outubro de dois mil e nove, reuniu-se a Comissão Es-
pecial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei 
nº 5417, de 2009, do Sr. Pedro Eugênio, que “cria o 
Fundo Soberano Social do Brasil – FSSB e dispõe 
sobre sua estrutura, fontes de recursos e dá outras 
providências”, no Anexo II, Plenário 9 da Câmara dos 
 Deputados, com a presença dos Senhores  Deputados 
Rodrigo Rollemberg – Presidente; Manato e Luiz Car-
reira – Vice-Presidentes; Antonio Palocci – Relator; 
Albano Franco, Darcísio Perondi, Joaquim Beltrão, 
Júlio Cesar, Luiz Alberto, Milton Monti, Raimundo Go-
mes de Matos e Roberto Santiago – Titulares; Antônio 
Carlos Biffi, Fernando Marroni, Geraldinho e Pedro Eu-
gênio – Suplentes. Compareceu também o  Deputado 
Emanuel Fernandes, como não-membro. Deixaram de 
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registrar presença os  Deputados Cleber Verde, Col-
bert Martins, Dimas Ramalho, João Pizzolatti, José 
Guimarães e Sérgio Moraes. ABERTURA: Havendo 
número regimental, o Presidente declarou abertos os 
trabalhos e submeteu à apreciação a Ata da terceira 
reunião, realizada no dia vinte e nove de setembro de 
dois mil e nove, cuja leitura foi dispensada a pedido do 
 Deputado Luiz Carreira. Em votação, a Ata foi aprova-
da. EXPEDIENTE: O Presidente deu conhecimento ao 
plenário das correspondências recebidas: do Diretor 
da Consultoria de Orçamento, indicando o consultor de 
orçamento HÉLIO MARTINS TOLLINI, para prestar as-
sessoramento técnico a esta Comissão; dos seguintes 
convidados, apresentando escusas por não poderem 
comparecer à audiência de hoje, devido a compromis-
sos anteriormente assumidos: Ministro Sérgio Machado 
Rezende, da Ciência e Tecnologia, que indicou o Dr. 
Ronaldo Mota, Secretário de Desenvolvimento Tec-
nológico e Inovação, para representá-lo; Governador 
Eduardo Campos, do Estado de Pernambuco; Dra. 
Lúcia Carvalho Pinto de Melo, do Centro de Gestão e 
Estudos Estratégicos; Fernando Reinach, da Votorantim 
Novos Negócios; e Paulo Skaf, Presidente da FIESP. 
O Presidente também informou sobre a decisão do 
Presidente Michel Temer relativa à questão de ordem 
levantada pelo  Deputado Arnaldo Jardim, que arguiu 
se permaneceriam os projetos que tratam do pré-sal 
sujeitos à apreciação do Plenário mesmo tendo sido 
retirada a urgência constitucional. O  Deputado Luiz 
Carreira, a propósito, perguntou sobre as emendas, e 
o Presidente esclareceu que, de acordo com a decisão 
da referida questão de ordem, as proposições perma-
neciam sujeitas à apreciação do Plenário e somente 
ali, durante a discussão, receberiam novas emendas, 
após a apreciação das matérias nas respectivas Co-
missões, que somente voltarão a se pronunciar para 
dar parecer às emendas apresentadas. ORDEM DO 
DIA: I – Audiência Pública. Convidados: RONALDO 
MOTA, Secretário de Desenvolvimento Tecnológico e 
Inovação, Representante do Ministro Sérgio Macha-
do Rezende, da Ciência e Tecnologia; e MARCO AN-
TÔNIO RAUPP, Presidente da Sociedade Brasileira 
para o Progresso da Ciência – SBPC. Após anunciar 
os nomes dos palestrantes, o Presidente convidou-os 
a tomar assento à mesa e informou sobre os proce-
dimentos a serem observados durante a audiência, 
concedendo-lhes a palavra na ordem anunciada. En-
cerradas as apresentações, o Presidente concedeu a 
palavra ao relator, que apresentou suas considerações 
e perguntas, que foram imediatamente respondidas 
pelos convidados. Ato contínuo, o Presidente passou 
a palavra aos oradores inscritos,  Deputados Luiz Car-
reira, Emanuel Fernandes, Joaquim Beltrão e Pedro 

Eugênio. Logo após, o Presidente apresentou suas 
ponderações e indagações e concedeu a palavra aos 
convidados para resposta e considerações finais. Final-
mente, o Presidente agradeceu aos palestrantes pela 
presença e pelas contribuições trazidas à Comissão 
e informou que, tendo em vista o início da Ordem do 
Dia no Plenário, não seriam deliberados os seguintes 
Requerimentos: REQUERIMENTO Nº 10/09 – do Sr. 
Júlio Cesar – (PL 5417/2009) – que “solicita realização 
de audiência pública para debater o PL Nº 5.940, DE 
2009, que dispõe sobre o FUNDO SOCIAL, com os 
seguintes convidados: Paulo Ziulkoski, Presidente da 
Confederação Nacional dos Municípios; José do Car-
mo Garcia, Presidente da Associação Brasileira dos 
Municípios; Alexandre Padilha, Subchefe de Assuntos 
Federativos da Secretaria de Relações Institucionais 
da Presidência da República”; REQUERIMENTO Nº 
12/09 – do Sr. Geraldinho – (PL 5417/2009) – que 
“requer audiência pública para oitiva do Sr. Fernando 
Siqueira Leite, presidente da Associação dos Enge-
nheiros da Petrobrás – AEPET”; REQUERIMENTO 
Nº 13/09 – do Sr. Geraldinho – (PL 5417/2009) – que 
“requer audiência pública para oitiva do Sr. José Bau-
tista Vidal, mentor do Pro-Álcool e importante pesqui-
sador sobre energia no Brasil”; REQUERIMENTO Nº 
15/09 – do Sr. José Guimarães – (PL 5417/2009) – que 
“requer no âmbito desta Comissão Especial, a ado-
ção de conjunto de ações com vistas a informar, ouvir 
sugestões e debater com a sociedade civil brasileira 
as questões relativas ao pré-sal”; REQUERIMENTO 
Nº 16/09 – do Sr. Antonio Palocci – (PL 5417/2009) 
– que “requer seja convidado o Sr. Luciano Coutinho, 
Presidente do BNDES, para participar de audiência 
pública”; REQUERIMENTO Nº 17/09 – do Sr. Darcísio 
Perondi – (PL 5147/2009) – que “requer, nos termos 
regimentais, que sejam convidados o Sr. Jorge Cezar 
Costa – Presidente da ANFIP a comparecer a esta 
Comissão Especial para participar de Audiência Pú-
blica sobre a importância da destinação de recursos 
que permitam a defesa da rede de proteção social”; 
REQUERIMENTO Nº 18/09 – do Sr. Darcísio Perondi 
– (PL 5147/2009) – que “requer, nos termos regimen-
tais, que sejam convidados o Sr. Francisco Batista 
Júnior – Presidente do Conselho Nacional de Saúde; 
Sr. Antônio Carlos Figueiredo Nardi – Presidente do 
CONASEMS e Sra. Beatriz Dobashi – Presidente do 
CONASS a comparecer a esta Comissão Especial para 
participar de Audiência Pública sobre a importância 
da inclusão da área da Saúde entre aquelas que irão 
receber os recursos do Pré-sal”; e REQUERIMENTO 
Nº 19/09 – do Sr. Darcísio Perondi – (PL 5147/2009) – 
que “requer, nos termos regimentais, a realização de 
audiências regionais, para discutir com a sociedade 
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o Projeto de Lei que cria o Fundo Social do Pré-sal”. 
ENCERRAMENTO: Não havendo mais nada a tratar, 
o Presidente convocou reunião de audiência pública 
para o dia treze de outubro, terça-feira, às quatorze 
horas e trinta minutos, no Plenário 11, e encerrou os 
trabalhos às dezessete horas e vinte e sete minutos. 
E, para constar, eu, Cláudia Matias, lavrei a presente 
Ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelo 
Presidente,  Deputado Rodrigo Rollemberg, e publicada 
no Diário da Câmara dos  Deputados. O inteiro teor foi 
gravado, passando o arquivo de áudio correspondente 
a integrar o acervo documental desta reunião. 

DESIGNAÇÃO

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa

DESIGNAÇÕES DE RELATORES
Faço, nesta data, as seguintes designações de 

relatoria:
Ao  Deputado Dilceu Sperafico

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
1.665/09 – da Representação Brasileira no Parla-
mento do Mercosul. – (MSC 813/2008) – que “apro-
va os textos do Acordo-Quadro de Comércio entre o 
MERCOSUL e o Estado de Israel, assinado em Mon-
tevidéu, em 8 de dezembro de 2005, e do Acordo de 
Livre Comércio entre o MERCOSUL e o Estado de 
Israel, assinado em Montevidéu, em 18 de dezembro 
de 2007”.

Ao  Deputado Moreira Mendes
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 

1.642/09 – da Comissão de Meio Ambiente e De-
senvolvimento Sustentável – que “autoriza a União 
a ceder ao Estado de Rondônia, a título de utilização 
gratuita, imóvel rural de sua propriedade, situado na 
Gleba Jacy-Paraná, no Município de Porto Velho”.

Sala da Comissão, 13 de outubro de 2009. – 
 Deputado Fábio Souto, Presidente.

SEÇÃO II
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DEPUTADOS EM EXERCÍCIO
 

Roraima
Angela Portela - PT
Edio Lopes - PMDB
Francisco Rodrigues - DEM
Luciano Castro - PR
Marcio Junqueira - DEM
Maria Helena - PSB
Neudo Campos - PP
Urzeni Rocha - PSDB

Amapá
Antonio Feijão - PSDB
Dalva Figueiredo - PT
Evandro Milhomen - PCdoB
Fátima Pelaes - PMDB
Janete Capiberibe - PSB
Jurandil Juarez - PMDB
Lucenira Pimentel - PR
Sebastião Bala Rocha - PDT

Pará
Asdrubal Bentes - PMDB
Bel Mesquita - PMDB
Beto Faro - PT
Elcione Barbalho - PMDB
Gerson Peres - PP
Giovanni Queiroz - PDT
Jader Barbalho - PMDB
Lira Maia - DEM
Lúcio Vale - PR
Nilson Pinto - PSDB
Paulo Rocha - PT
Vic Pires Franco - DEM
Wandenkolk Gonçalves - PSDB
Wladimir Costa - PMDB
Zé Geraldo - PT
Zenaldo Coutinho - PSDB
Zequinha Marinho - PSC

Amazonas
Átila Lins - PMDB
Francisco Praciano - PT
Lupércio Ramos - PMDB
Marcelo Serafim - PSB
Rebecca Garcia - PP
Sabino Castelo Branco - PTB
Silas Câmara - PSC
Vanessa Grazziotin - PCdoB

Rondônia
Anselmo de Jesus - PT
Eduardo Valverde - PT
Ernandes Amorim - PTB
Lindomar Garçon - PV
Marinha Raupp - PMDB
Mauro Nazif - PSB
Moreira Mendes - PPS
Natan Donadon - PMDB

Acre
Fernando Melo - PT
Flaviano Melo - PMDB
Gladson Cameli - PP
Henrique Afonso - PV
Ilderlei Cordeiro - PPS
Nilson Mourão - PT
Perpétua Almeida - PCdoB
Sergio Petecão - PMN

Tocantins
Eduardo Gomes - PSDB
João Oliveira - DEM
Laurez Moreira - PSB
Lázaro Botelho - PP

Moises Avelino - PMDB
Nilmar Ruiz - PR
Osvaldo Reis - PMDB
Vicentinho Alves - PR

Maranhão
Carlos Brandão - PSDB
Cleber Verde - PRB
Clóvis Fecury - DEM
Davi Alves Silva Júnior - PR
Domingos Dutra - PT
Flávio Dino - PCdoB
Julião Amin - PDT
Nice Lobão - DEM
Pedro Fernandes - PTB
Pedro Novais - PMDB
Pinto Itamaraty - PSDB
Professor Setimo - PMDB
Ribamar Alves - PSB
Roberto Rocha - PSDB
Sarney Filho - PV
Washington Luiz - PT
Zé Vieira - PR

Ceará
Aníbal Gomes - PMDB
Ariosto Holanda - PSB
Arnon Bezerra - PTB
Chico Lopes - PCdoB
Ciro Gomes - PSB
Eudes Xavier - PT
Eugênio Rabelo - PP
Eunício Oliveira - PMDB
Flávio Bezerra - PMDB
Gorete Pereira - PR
José Airton Cirilo - PT
José Guimarães - PT
José Linhares - PP
Leo Alcântara - PR
Manoel Salviano - PSDB
Marcelo Teixeira - PR
Mauro Benevides - PMDB
Pastor Pedro Ribeiro - PR
Paulo Henrique Lustosa - PMDB
Raimundo Gomes de Matos - PSDB
Vicente Arruda - PR
Zé Gerardo - PMDB

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

Rio Grande do Norte
Betinho Rosado - DEM
Fábio Faria - PMN
Fátima Bezerra - PT
Felipe Maia - DEM
Henrique Eduardo Alves - PMDB
João Maia - PR
Rogério Marinho - PSDB
Sandra Rosado - PSB

Paraíba
Armando Abílio - PTB
Damião Feliciano - PDT
Efraim Filho - DEM
Luiz Couto - PT



Major Fábio - DEM
Manoel Junior - PSB
Marcondes Gadelha - PSB
Rômulo Gouveia - PSDB
Vital do Rêgo Filho - PMDB
Wellington Roberto - PR
Wilson Braga - PMDB
Wilson Santiago - PMDB

Pernambuco
Ana Arraes - PSB
André de Paula - DEM
Armando Monteiro - PTB
Bruno Araújo - PSDB
Bruno Rodrigues - PSDB
Carlos Eduardo Cadoca - PSC
Charles Lucena - PTB
Edgar Moury - PMDB
Eduardo da Fonte - PP
Fernando Coelho Filho - PSB
Fernando Ferro - PT
Fernando Nascimento - PT
Gonzaga Patriota - PSB
Inocêncio Oliveira - PR
José Chaves - PTB
José Mendonça Bezerra - DEM
Marcos Antonio - PRB
Maurício Rands - PT
Paulo Rubem Santiago - PDT
Pedro Eugênio - PT
Raul Henry - PMDB
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Roberto Magalhães - DEM
Silvio Costa - PMN
Wolney Queiroz - PDT

Alagoas
Antonio Carlos Chamariz - PTB
Augusto Farias - PTB
Benedito de Lira - PP
Carlos Alberto Canuto - PSC
Francisco Tenorio - PMN
Givaldo Carimbão - PSB
Joaquim Beltrão - PMDB
Maurício Quintella Lessa - PR
Olavo Calheiros - PMDB

Sergipe
Albano Franco - PSDB
Eduardo Amorim - PSC
Iran Barbosa - PT
Jackson Barreto - PMDB
Jerônimo Reis - DEM
José Carlos Machado - DEM
Mendonça Prado - DEM
Valadares Filho - PSB

Bahia
Alice Portugal - PCdoB
Antonio Carlos Magalhães Neto - DEM
Claudio Cajado - DEM
Colbert Martins - PMDB
Daniel Almeida - PCdoB
Edigar Mão Branca - PV
Edson Duarte - PV
Emiliano José - PT
Fábio Souto - DEM
Félix Mendonça - DEM
Fernando de Fabinho - DEM
Geraldo Simões - PT
Jairo Carneiro - PP
João Almeida - PSDB
João Carlos Bacelar - PR
Jorge Khoury - DEM

José Carlos Aleluia - DEM
José Carlos Araújo - PR
José Rocha - PR
Joseph Bandeira - PT
Jutahy Junior - PSDB
Lídice da Mata - PSB
Luiz Alberto - PT
Luiz Bassuma - PT
Luiz Carreira - DEM
Marcelo Guimarães Filho - PMDB
Márcio Marinho - PRB
Marcos Medrado - PDT
Mário Negromonte - PP
Maurício Trindade - PR
Milton Barbosa - PSC
Paulo Magalhães - DEM
Roberto Britto - PP
Sérgio Barradas Carneiro - PT
Severiano Alves - PMDB
Tonha Magalhães - PR
Uldurico Pinto - PMN
Veloso - PMDB
Zezéu Ribeiro - PT

Minas Gerais
Ademir Camilo - PDT
Aelton Freitas - PR
Alexandre Silveira - PPS
Antônio Andrade - PMDB
Antônio Roberto - PV
Aracely de Paula - PR
Bilac Pinto - PR
Bonifácio de Andrada - PSDB
Carlos Melles - DEM
Carlos Willian - PTC
Ciro Pedrosa - PV
Edmar Moreira - PR
Eduardo Barbosa - PSDB
Elismar Prado - PT
Fábio Ramalho - PV
George Hilton - PRB
Geraldo Thadeu - PPS
Gilmar Machado - PT
Humberto Souto - PPS
Jaime Martins - PR
Jairo Ataide - DEM
Jô Moraes - PCdoB
João Bittar - DEM
João Magalhães - PMDB
José Fernando Aparecido de Oliveira - PV
José Santana de Vasconcellos - PR
Júlio Delgado - PSB
Lael Varella - DEM
Leonardo Monteiro - PT
Leonardo Quintão - PMDB
Lincoln Portela - PR
Luiz Fernando Faria - PP
Márcio Reinaldo Moreira - PP
Marcos Lima - PMDB
Marcos Montes - DEM
Maria Lúcia Cardoso - PMDB
Mário de Oliveira - PSC
Mário Heringer - PDT
Mauro Lopes - PMDB
Miguel Corrêa - PT
Miguel Martini - PHS
Narcio Rodrigues - PSDB
Odair Cunha - PT
Paulo Abi-ackel - PSDB
Paulo Delgado - PT
Paulo Piau - PMDB



Rafael Guerra - PSDB
Reginaldo Lopes - PT
Rodrigo de Castro - PSDB
Saraiva Felipe - PMDB
Silas Brasileiro - PMDB
Virgílio Guimarães - PT
Vitor Penido - DEM

Espírito Santo
Camilo Cola - PMDB
Capitão Assumção - PSB
Iriny Lopes - PT
Jurandy Loureiro - PSC
Lelo Coimbra - PMDB
Luiz Paulo Vellozo Lucas - PSDB
Manato - PDT
Rita Camata - PMDB
Rose de Freitas - PMDB
Sueli Vidigal - PDT

Rio de Janeiro
Alexandre Santos - PMDB
Andreia Zito - PSDB
Antonio Carlos Biscaia - PT
Arnaldo Vianna - PDT
Arolde de Oliveira - DEM
Bernardo Ariston - PMDB
Brizola Neto - PDT
Carlos Santana - PT
Chico Alencar - PSOL
Chico D'angelo - PT
Cida Diogo - PT
Deley - PSC
Dr. Adilson Soares - PR
Dr. Paulo César - PR
Edmilson Valentim - PCdoB
Edson Ezequiel - PMDB
Eduardo Cunha - PMDB
Eduardo Lopes - PRB
Felipe Bornier - PHS
Fernando Gabeira - PV
Fernando Lopes - PMDB
Filipe Pereira - PSC
Geraldo Pudim - PR
Glauber Braga - PSB
Hugo Leal - PSC
Indio da Costa - DEM
Jair Bolsonaro - PP
Leandro Sampaio - PPS
Léo Vivas - PRB
Luiz Sérgio - PT
Marcelo Itagiba - PMDB
Marina Maggessi - PPS
Miro Teixeira - PDT
Neilton Mulim - PR
Nelson Bornier - PMDB
Otavio Leite - PSDB
Pastor Manoel Ferreira - PR
Paulo Rattes - PMDB
Rodrigo Maia - DEM
Rogerio Lisboa - DEM
Silvio Lopes - PSDB
Simão Sessim - PP
Solange Almeida - PMDB
Solange Amaral - DEM
Suely - PR
Vinicius Carvalho - PTdoB

São Paulo
Abelardo Camarinha - PSB
Aldo Rebelo - PCdoB
Aline Corrêa - PP
Antonio Bulhões - PMDB

Antonio Carlos Mendes Thame - PSDB
Antonio Carlos Pannunzio - PSDB
Antonio Palocci - PT
Arlindo Chinaglia - PT
Arnaldo Faria de Sá - PTB
Arnaldo Jardim - PPS
Arnaldo Madeira - PSDB
Beto Mansur - PP
Bispo Gê Tenuta - DEM
Cândido Vaccarezza - PT
Carlos Sampaio - PSDB
Carlos Zarattini - PT
Celso Russomanno - PP
Devanir Ribeiro - PT
Dimas Ramalho - PPS
Dr. Nechar - PP
Dr. Talmir - PV
Dr. Ubiali - PSB
Duarte Nogueira - PSDB
Edson Aparecido - PSDB
Eleuses Paiva - DEM
Emanuel Fernandes - PSDB
Fernando Chiarelli - PDT
Fernando Chucre - PSDB
Francisco Rossi - PMDB
Guilherme Campos - DEM
Ivan Valente - PSOL
Janete Rocha Pietá - PT
Jefferson Campos - PTB
Jilmar Tatto - PT
João Dado - PDT
João Paulo Cunha - PT
Jorginho Maluly - DEM
José Aníbal - PSDB
José C. Stangarlini - PSDB
José Eduardo Cardozo - PT
José Genoíno - PT
José Mentor - PT
José Paulo Tóffano - PV
Julio Semeghini - PSDB
Lobbe Neto - PSDB
Luciana Costa - PR
Luiza Erundina - PSB
Marcelo Ortiz - PV
Márcio França - PSB
Michel Temer - PMDB
Milton Monti - PR
Milton Vieira - DEM
Nelson Marquezelli - PTB
Paes de Lira - PTC
Paulo Maluf - PP
Paulo Pereira da Silva - PDT
Paulo Teixeira - PT
Regis de Oliveira - PSC
Renato Amary - PSDB
Ricardo Berzoini - PT
Ricardo Tripoli - PSDB
Roberto Alves - PTB
Roberto Santiago - PV
Silvio Torres - PSDB
Vadão Gomes - PP
Valdemar Costa Neto - PR
Vanderlei Macris - PSDB
Vicentinho - PT
Walter Ihoshi - DEM
William Woo - PSDB

Mato Grosso
Carlos Abicalil - PT
Carlos Bezerra - PMDB
Eliene Lima - PP



Homero Pereira - PR
Pedro Henry - PP
Professor Victorio Galli - PMDB
Thelma de Oliveira - PSDB
Valtenir Pereira - PSB

Distrito Federal
Alberto Fraga - DEM
Jofran Frejat - PR
Laerte Bessa - PSC
Magela - PT
Osório Adriano - DEM
Rodovalho - DEM
Rodrigo Rollemberg - PSB
Tadeu Filippelli - PMDB

Goiás
Carlos Alberto Leréia - PSDB
Chico Abreu - PR
Íris de Araújo - PMDB
João Campos - PSDB
Jovair Arantes - PTB
Leandro Vilela - PMDB
Leonardo Vilela - PSDB
Luiz Bittencourt - PMDB
Marcelo Melo - PMDB
Pedro Chaves - PMDB
Pedro Wilson - PT
Professora Raquel Teixeira - PSDB
Ronaldo Caiado - DEM
Rubens Otoni - PT
Sandes Júnior - PP
Sandro Mabel - PR
Tatico - PTB

Mato Grosso do Sul
Antônio Carlos Biffi - PT
Antonio Cruz - PP
Dagoberto - PDT
Geraldo Resende - PMDB
Marçal Filho - PMDB
Nelson Trad - PMDB
Vander Loubet - PT
Waldemir Moka - PMDB

Paraná
Abelardo Lupion - DEM
Affonso Camargo - PSDB
Airton Roveda - PR
Alceni Guerra - DEM
Alex Canziani - PTB
Alfredo Kaefer - PSDB
Andre Vargas - PT
Andre Zacharow - PMDB
Angelo Vanhoni - PT
Assis do Couto - PT
Cezar Silvestri - PPS
Chico da Princesa - PR
Dilceu Sperafico - PP
Dr. Rosinha - PT
Eduardo Sciarra - DEM
Giacobo - PR
Gustavo Fruet - PSDB
Hermes Parcianello - PMDB
Luiz Carlos Hauly - PSDB
Luiz Carlos Setim - DEM
Marcelo Almeida - PMDB
Moacir Micheletto - PMDB
Nelson Meurer - PP
Odílio Balbinotti - PMDB
Osmar Serraglio - PMDB
Ratinho Junior - PSC
Ricardo Barros - PP
Rodrigo Rocha Loures - PMDB

Takayama - PSC
Wilson Picler - PDT

Santa Catarina
Acélio Casagrande - PMDB
Angela Amin - PP
Celso Maldaner - PMDB
Décio Lima - PT
Edinho Bez - PMDB
Fernando Coruja - PPS
Gervásio Silva - PSDB
João Matos - PMDB
João Pizzolatti - PP
Jorge Boeira - PT
José Carlos Vieira - PR
Nelson Goetten - PR
Paulo Bornhausen - DEM
Valdir Colatto - PMDB
Vignatti - PT
Zonta - PP

Rio Grande do Sul
Afonso Hamm - PP
Beto Albuquerque - PSB
Cláudio Diaz - PSDB
Darcísio Perondi - PMDB
Eliseu Padilha - PMDB
Emilia Fernandes - PT
Enio Bacci - PDT
Fernando Marroni - PT
Geraldinho - PSOL
Germano Bonow - DEM
Henrique Fontana - PT
Ibsen Pinheiro - PMDB
José Otávio Germano - PP
Luis Carlos Heinze - PP
Luiz Carlos Busato - PTB
Manuela D'ávila - PCdoB
Marco Maia - PT
Maria do Rosário - PT
Mendes Ribeiro Filho - PMDB
Nelson Proença - PPS
Onyx Lorenzoni - DEM
Osvaldo Biolchi - PMDB
Paulo Pimenta - PT
Paulo Roberto Pereira - PTB
Pepe Vargas - PT
Pompeo de Mattos - PDT
Professor Ruy Pauletti - PSDB
Renato Molling - PP
Sérgio Moraes - PTB
Vieira da Cunha - PDT
Vilson Covatti - PP



COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

Presidente: Fábio Souto (DEM)
1º Vice-Presidente: Wandenkolk Gonçalves (PSDB)
2º Vice-Presidente: Luis Carlos Heinze (PP)
3º Vice-Presidente: Nelson Meurer (PP)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Anselmo de Jesus Afonso Hamm vaga do PSDB/DEM/PPS

Antônio Andrade vaga do PV Airton Roveda
Assis do Couto Camilo Cola
Benedito de Lira Carlos Alberto Canuto
Beto Faro Dalva Figueiredo
Celso Maldaner vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN Darcísio Perondi

Dilceu Sperafico Eduardo Amorim
Flávio Bezerra vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN Ernandes Amorim
Homero Pereira Eugênio Rabelo
Leandro Vilela Fernando Melo
Luciana Costa Geraldo Simões
Luis Carlos Heinze João Leão (Licenciado)
Moacir Micheletto Lázaro Botelho
Moises Avelino Nilson Mourão
Nazareno Fonteles Paulo Piau
Nelson Meurer Rose de Freitas
Odílio Balbinotti Vadão Gomes vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Osvaldo Reis Vander Loubet
Pedro Chaves Veloso
Tatico Vignatti
Valdir Colatto Washington Luiz

Waldemir Moka
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN

ocupa a vaga)
Zé Gerardo vaga do PSDB/DEM/PPS (Dep. do PRB ocupa a vaga)
Zonta
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS
Abelardo Lupion Alfredo Kaefer
Cezar Silvestri Antonio Carlos Mendes Thame
Duarte Nogueira Betinho Rosado
Fábio Souto Carlos Melles vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Humberto Souto Cláudio Diaz
Jairo Ataide Eduardo Sciarra
Leonardo Vilela Félix Mendonça vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Lira Maia vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN Francisco Rodrigues
Luiz Carlos Setim vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN Jerônimo Reis

Moreira Mendes vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB João Oliveira vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Onyx Lorenzoni Júlio Cesar
Vitor Penido Leandro Sampaio
Wandenkolk Gonçalves Marcos Montes vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Osório Adriano

1 vaga Silvio Lopes
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Dagoberto
Giovanni Queiroz vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Fernando Coelho Filho Mário Heringer
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

C/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)
PV

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Edson Duarte

PRB
Márcio Marinho vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Secretário(a): Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo II, Térreo, Ala C, sala 32
Telefones: 3216-6403/6404/6406
FAX: 3216-6415

COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO NACIONAL E DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Presidente: Silas Câmara (PSC)
1º Vice-Presidente: Sergio Petecão (PMN)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: Dalva Figueiredo (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Asdrubal Bentes Anselmo de Jesus
Dalva Figueiredo Átila Lins
Fernando Melo Eduardo Valverde
Natan Donadon Francisco Praciano
Silas Câmara Lúcio Vale
Washington Luiz Lupércio Ramos
Zé Vieira vaga do PSDB/DEM/PPS Marinha Raupp
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Neudo Campos

(Dep. do PRB ocupa a vaga) Zé Geraldo
3 vagas Zequinha Marinho vaga do PSDB/DEM/PPS

(Dep. do PV ocupa a vaga)
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Antonio Feijão Ilderlei Cordeiro
Nilson Pinto Marcio Junqueira
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Urzeni Rocha

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Wandenkolk Gonçalves

2 vagas Zenaldo Coutinho
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Janete Capiberibe Giovanni Queiroz
Marcelo Serafim vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Valtenir Pereira

Maria Helena Vanessa Grazziotin
Perpétua Almeida vaga do PSDB/DEM/PPS

Sergio Petecão
PV

Lindomar Garçon vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PRB
Márcio Marinho vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Secretário(a): Iara Araújo Alencar Aires
Local: Anexo II - Sala T- 59
Telefones: 3216-6432
FAX: 3216-6440



COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA

Presidente: Eduardo Gomes (PSDB)
1º Vice-Presidente: Professora Raquel Teixeira (PSDB)
2º Vice-Presidente: Cida Diogo (PT)
3º Vice-Presidente: Luiza Erundina (PSB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Carlos Chamariz Angela Amin vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Beto Mansur Angelo Vanhoni
Bilac Pinto Antônio Carlos Biffi
Charles Lucena Antonio Palocci
Cida Diogo Beto Faro
Dr. Adilson Soares Celso Russomanno
Eunício Oliveira Colbert Martins
Francisco Rossi Eliene Lima
Gilmar Machado Fernando Ferro
Iriny Lopes Flávio Bezerra
Jader Barbalho João Matos
José Rocha José Carlos Araújo
Paulo Henrique Lustosa Luiz Fernando Faria
Paulo Pimenta Mendes Ribeiro Filho
Paulo Roberto Pereira Nelson Meurer
Paulo Teixeira Olavo Calheiros
Ratinho Junior Sabino Castelo Branco
Sandes Júnior Silas Câmara
Wladimir Costa Takayama

Zequinha Marinho
Wellington Fagundes

(Licenciado)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

(Dep. do PRB ocupa a vaga)
PSDB/DEM/PPS

Bispo Gê Tenuta Andreia Zito
Eduardo Gomes Arnaldo Jardim
Eleuses Paiva Arolde de Oliveira
Emanuel Fernandes Clóvis Fecury

Gustavo Fruet
Duarte Nogueira vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Manoel Salviano Indio da Costa
Narcio Rodrigues vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Jorginho Maluly

Nelson Proença José Aníbal
Paulo Bornhausen José Mendonça Bezerra
Professora Raquel Teixeira Julio Semeghini
Solange Amaral Lobbe Neto
Vic Pires Franco Raul Jungmann
(Dep. do PV ocupa a vaga) Rômulo Gouveia

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Abelardo Camarinha Ariosto Holanda
Glauber Braga Fábio Faria
Luiza Erundina Jô Moraes
Miro Teixeira Wilson Picler

Rodrigo Rollemberg
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Uldurico Pinto 1 vaga
PV

Edigar Mão Branca José Paulo Tóffano
Lindomar Garçon vaga do PSDB/DEM/PPS

PRB
Márcio Marinho vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Secretário(a): Myriam Gonçalves Teixeira de Oliveira
Local: Anexo II, Térreo, Ala A, sala 49
Telefones: 3216-6452 A 6458
FAX: 3216-6465

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA

Presidente: Tadeu Filippelli (PMDB)
1º Vice-Presidente: Eliseu Padilha (PMDB)
2º Vice-Presidente: Bonifácio de Andrada (PSDB)
3º Vice-Presidente: José Maia Filho (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Carlos Biscaia Aracely de Paula
Augusto Farias vaga do PSDB/DEM/PPS Arnaldo Faria de Sá
Carlos Bezerra vaga do PSDB/DEM/PPS Carlos Abicalil
Ciro Nogueira Carlos Willian
Colbert Martins Celso Russomanno
Eduardo Cunha Décio Lima
Eliseu Padilha Dilceu Sperafico
Emiliano José Domingos Dutra
Geraldo Pudim vaga do PV Eduardo Amorim
Gerson Peres Fátima Bezerra
Jefferson Campos Hugo Leal
João Paulo Cunha Ibsen Pinheiro
José Eduardo Cardozo Jaime Martins
José Genoíno Jair Bolsonaro
José Mentor João Magalhães
Magela José Guimarães
Marçal Filho Leo Alcântara
Marcelo Guimarães Filho Luiz Couto
Marcelo Itagiba Maria do Rosário
Maurício Quintella Lessa Maria Lúcia Cardoso
Mauro Benevides Maurício Rands
Mendes Ribeiro Filho Mauro Lopes
Nelson Trad Miguel Corrêa
Osmar Serraglio Odílio Balbinotti
Paes Landim Pastor Pedro Ribeiro
Pastor Manoel Ferreira Paulo Rattes
Paulo Maluf Ricardo Barros
Regis de Oliveira Sandes Júnior
Rubens Otoni Sandro Mabel
Sérgio Barradas Carneiro Wilson Santiago
Tadeu Filippelli (Dep. do PRB ocupa a vaga)

Vicente Arruda
(Dep. do PSDB/DEM/PPS

ocupa a vaga)
Vilson Covatti
Vital do Rêgo Filho
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS
Antonio Carlos Pannunzio Alexandre Silveira
Arolde de Oliveira Arnaldo Madeira
Bonifácio de Andrada Bispo Gê Tenuta
Efraim Filho Bruno Araújo
Felipe Maia Carlos Melles
Fernando Coruja Edson Aparecido
Indio da Costa vaga do PSOL Humberto Souto
João Almeida Jairo Ataide
João Campos Jorginho Maluly
José Carlos Aleluia Major Fábio
José Maia Filho Moreira Mendes

Jutahy Junior
Onyx Lorenzoni vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Mendonça Prado Paulo Bornhausen
Paulo Magalhães Renato Amary
Roberto Magalhães Ricardo Tripoli
Zenaldo Coutinho Rômulo Gouveia
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Solange Amaral

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Vic Pires Franco

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

William Woo

PSB/PDT/PCdoB/PMN



Ciro Gomes Beto Albuquerque
Flávio Dino Chico Lopes
Francisco Tenorio Evandro Milhomen
Gonzaga Patriota Fernando Chiarelli
Márcio França vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Pompeo de Mattos

Marcos Medrado vaga do PSDB/DEM/PPS Sergio Petecão
Sandra Rosado Silvio Costa
Valtenir Pereira (Dep. do PRB ocupa a vaga)
Vieira da Cunha
Wolney Queiroz

PV
Marcelo Ortiz Roberto Santiago
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Sarney Filho

PSOL
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

Chico Alencar

PRB
Eduardo Lopes vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

George Hilton vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Secretário(a): Rejane Salete Marques
Local: Anexo II,Térreo, Ala A, sala 21
Telefones: 3216-6494
FAX: 3216-6499

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Presidente: Ana Arraes (PSB)
1º Vice-Presidente: Filipe Pereira (PSC)
2º Vice-Presidente: Vinicius Carvalho (PTdoB)
3º Vice-Presidente: Walter Ihoshi (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Cruz vaga do PSDB/DEM/PPS Ciro Nogueira
Celso Russomanno Eduardo da Fonte
Dr. Nechar vaga do PV João Carlos Bacelar
Elismar Prado José Eduardo Cardozo
Elizeu Aguiar Leandro Vilela vaga do PV

Filipe Pereira Nilmar Ruiz vaga do PSDB/DEM/PPS

José Carlos Araújo Roberto Britto
Leo Alcântara vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN Sandes Júnior
Luiz Bittencourt Sérgio Barradas Carneiro
Neudo Campos Vital do Rêgo Filho
Tonha Magalhães Wellington Roberto
Vinicius Carvalho Wladimir Costa
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

(Dep. do PHS ocupa a vaga)
PSDB/DEM/PPS

Carlos Sampaio Bruno Rodrigues
Dimas Ramalho Cezar Silvestri
Ricardo Tripoli Felipe Maia vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Rogerio Lisboa Julio Semeghini
Walter Ihoshi Milton Vieira
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Paulo Abi-ackel

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT

C/PTdoB ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Ana Arraes Abelardo Camarinha
Chico Lopes vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Wolney Queiroz

Júlio Delgado
(Dep. do PSDB/DEM/PPS

ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT

C/PTdoB ocupa a vaga)
PV

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT

C/PTdoB ocupa a vaga)
PSOL

Ivan Valente vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PHS
Felipe Bornier vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Secretário(a): Lilian de Cássia Albuquerque Santos
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 152
Telefones: 3216-6920 A 6922
FAX: 3216-6925

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Presidente: Edmilson Valentim (PCdoB)
1º Vice-Presidente: Dr. Ubiali (PSB)
2º Vice-Presidente: João Maia (PR)
3º Vice-Presidente: Fernando de Fabinho (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Edson Ezequiel Aelton Freitas
Jairo Carneiro Antônio Andrade
João Maia Armando Monteiro
José Guimarães Carlos Eduardo Cadoca
Jurandil Juarez Elizeu Aguiar vaga do PSDB/DEM/PPS

Miguel Corrêa Maurício Trindade vaga do PHS

Nelson Goetten Natan Donadon
Renato Molling Rebecca Garcia
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Ricardo Berzoini

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Silas Brasileiro

Vilson Covatti
Virgílio Guimarães

PSDB/DEM/PPS
Albano Franco Guilherme Campos
Fernando de Fabinho Manoel Salviano
Leandro Sampaio Moreira Mendes

Luiz Paulo Vellozo Lucas
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Osório Adriano 1 vaga
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Capitão Assumção vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Fernando Coelho Filho

Dr. Ubiali Valadares Filho
Edmilson Valentim vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Laurez Moreira
Vanessa Grazziotin vaga do PHS

PHS

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT

C/PTdoB ocupa a vaga)
Secretário(a): Anamélia Lima Rocha M. Fernandes
Local: Anexo II, Térreo, Ala A, sala T33
Telefones: 3216-6601 A 6609
FAX: 3216-6610

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Presidente: Eduardo Sciarra (DEM)
1º Vice-Presidente: João Bittar (DEM)
2º Vice-Presidente: Fernando Chucre (PSDB)
3º Vice-Presidente: José Chaves (PTB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB



Angela Amin Acélio Casagrande
Chico Abreu Benedito de Lira
Emilia Fernandes Chico da Princesa
Flaviano Melo José Airton Cirilo

Francisco Praciano
José Carlos Vieira vaga do

PSDB/DEM/PPS

João Carlos Bacelar vaga do PSDB/DEM/PPS Jurandy Loureiro
José Chaves Leonardo Monteiro
Marcelo Melo Luiz Carlos Busato

Zezéu Ribeiro
(Dep. do PSDB/DEM/PPS

ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

2 vagas

(Dep. do PV ocupa a vaga)
PSDB/DEM/PPS

Eduardo Sciarra Arnaldo Jardim
Fernando Chucre Gustavo Fruet
João Bittar Jorge Khoury
José Carlos Machado vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Onyx Lorenzoni vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/
PTdoB ocupa a vaga)

Renato Amary

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT

C/PTdoB ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Evandro Milhomen Flávio Dino
Mário Heringer vaga do PSDB/DEM/PPS Silvio Costa
Osmar Júnior (Dep. do PRB ocupa a vaga)
1 vaga

PV
José Paulo Tóffano vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PRB
Léo Vivas vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Secretário(a): Estevam dos Santos Silva
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala C, Sala 188
Telefones: 3216-6551/ 6554
FAX: 3216-6560

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS
Presidente: Luiz Couto (PT)
1º Vice-Presidente: Pedro Wilson (PT)
2º Vice-Presidente: Cleber Verde (PRB)
3º Vice-Presidente: Geraldo Thadeu (PPS)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Domingos Dutra Antonio Bulhões vaga do PHS

Edmar Moreira vaga do PSDB/DEM/PPS Dr. Rosinha
Janete Rocha Pietá Iriny Lopes
Lucenira Pimentel José Linhares
Luiz Couto Lincoln Portela
Pastor Pedro Ribeiro Luiz Alberto
Pedro Wilson Paes de Lira
Suely Pastor Manoel Ferreira
Veloso Paulo Henrique Lustosa
1 vaga (Dep. do PV ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS
Geraldo Thadeu Eduardo Barbosa
(Dep. do PSOL ocupa a vaga) (Dep. do PSOL ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

2 vagas 2 vagas
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Pompeo de Mattos Janete Capiberibe
(Dep. do PRB ocupa a vaga) Paulo Rubem Santiago

Uldurico Pinto vaga do PSDB/DEM/PPS

PHS

Miguel Martini
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

PRB
Cleber Verde vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN 1 vaga
1 vaga

PV
Antônio Roberto vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PSOL
Chico Alencar vaga do PSDB/DEM/PPS Geraldinho vaga do PSDB/DEM/PPS

Secretário(a): Márcio Marques de Araújo
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 185
Telefones: 3216-6571
FAX: 3216-6580

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Presidente: Maria do Rosário (PT)
1º Vice-Presidente: Fátima Bezerra (PT)
2º Vice-Presidente: Lobbe Neto (PSDB)
3º Vice-Presidente: Alice Portugal (PCdoB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alex Canziani Angela Portela
Angelo Vanhoni Charles Lucena
Antônio Carlos Biffi Chico Abreu
Bel Mesquita Elismar Prado
Carlos Abicalil Emiliano José
Fátima Bezerra Eudes Xavier
Gastão Vieira (Licenciado) Fernando Nascimento
Iran Barbosa Geraldo Resende
João Matos Jairo Carneiro
Joaquim Beltrão José Linhares
Joseph Bandeira Marcelo Almeida
Lelo Coimbra Mauro Benevides
Maria do Rosário Osmar Serraglio
Neilton Mulim Pedro Wilson
Nilmar Ruiz vaga do PSDB/DEM/PPS Roberto Alves
Osvaldo Biolchi Rodrigo Rocha Loures
Professor Setimo vaga do PSDB/DEM/PPS Severiano Alves vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Raul Henry vaga do PV (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

Reginaldo Lopes
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS

Clóvis Fecury
Eduardo Barbosa vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Jorginho Maluly Eleuses Paiva
Lobbe Neto Lira Maia
Pinto Itamaraty Luiz Carlos Setim
Rogério Marinho vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN Narcio Rodrigues

(Dep. do PRB ocupa a vaga) Paulo Magalhães
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Professor Ruy Pauletti

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Professora Raquel Teixeira

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Raimundo Gomes de Matos

2 vagas (Dep. do PV ocupa a vaga)
1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Alice Portugal Dr. Ubiali
Ariosto Holanda vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Lídice da Mata

Átila Lira Luiza Erundina
Paulo Rubem Santiago (Dep. do



PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Wilson Picler vaga do PSDB/DEM/PPS

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

PV
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

José Fernando Aparecido de
Oliveira vaga do PSDB/DEM/PPS

Marcelo Ortiz
PRB

Marcos Antonio vaga do PSDB/DEM/PPS

Secretário(a): Anamélia Ribeiro C. de Araújo
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 170
Telefones: 3216-6625/6626/6627/6628
FAX: 3216-6635

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Presidente: Vignatti (PT)
1º Vice-Presidente: Antonio Palocci (PT)
2º Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
3º Vice-Presidente: Félix Mendonça (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Aelton Freitas Bilac Pinto
Andre Vargas Edgar Moury vaga do PSOL

Antonio Palocci Eduardo Cunha
Armando Monteiro João Magalhães
Eduardo Amorim João Paulo Cunha
Gladson Cameli Jorge Boeira
João Pizzolatti Leonardo Quintão
Marcelo Castro Magela
Pedro Eugênio Maurício Quintella Lessa
Pedro Novais Osvaldo Biolchi
Pepe Vargas Paulo Maluf
Ricardo Barros Pedro Henry
Ricardo Berzoini Professor Setimo
Rodrigo Rocha Loures Reginaldo Lopes
Vicentinho Alves Tonha Magalhães
Vignatti Vital do Rêgo Filho
Virgílio Guimarães vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN Zonta

Wilson Santiago
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN

ocupa a vaga)
PSDB/DEM/PPS

Alfredo Kaefer Antonio Carlos Pannunzio
Arnaldo Madeira Arnaldo Jardim
Carlos Melles João Almeida
Félix Mendonça João Bittar vaga do PV

Guilherme Campos João Oliveira
Ilderlei Cordeiro José Carlos Aleluia
Júlio Cesar José Maia Filho
Julio Semeghini Nelson Proença vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Luiz Carlos Hauly
Paulo Renato Souza

(Licenciado)
Luiz Carreira vaga do PV Rodrigo de Castro
(Dep. do PV ocupa a vaga) 2 vagas

PSB/PDT/PCdoB/PMN
João Dado Ciro Gomes
Manoel Junior Julião Amin

Silvio Costa
Osmar Júnior vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Paulo Pereira da Silva

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

PV

Ciro Pedrosa vaga do PSDB/DEM/PPS (Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

PSOL

Geraldinho
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Secretário(a): Marcelle R C Cavalcanti
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 136
Telefones: 3216-6654/6655/6652
FAX: 3216-6660

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE
Presidente: Silvio Torres (PSDB)
1º Vice-Presidente: Rômulo Gouveia (PSDB)
2º Vice-Presidente: Sueli Vidigal (PDT)
3º Vice-Presidente: Léo Vivas (PRB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Aníbal Gomes Alexandre Santos
Cândido Vaccarezza vaga do

PSDB/DEM/PPS Augusto Farias

Carlos Willian Celso Russomanno
Devanir Ribeiro Edinho Bez
João Magalhães José Carlos Vieira vaga do PSDB/DEM/PPS

Márcio Reinaldo Moreira José Mentor
Paulo Rattes Jurandil Juarez
Simão Sessim Luis Carlos Heinze
Solange Almeida Luiz Sérgio
Vadão Gomes Paulo Rocha
Wellington Roberto Vicentinho Alves
1 vaga (Dep. do PHS ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS
Edson Aparecido Bruno Araújo
Milton Vieira Duarte Nogueira

Rodrigo Maia
Humberto Souto vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Rômulo Gouveia José Carlos Machado
Silvio Torres Moreira Mendes
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Vanderlei Macris

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT

C/PTdoB ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Ademir Camilo Daniel Almeida
Sueli Vidigal Márcio França

(Dep. do PRB ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS

ocupa a vaga)
PRB

Léo Vivas vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

PHS
Felipe Bornier vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Secretário(a): Marcos Figueira de Almeida
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 161
Telefones: 3216-6671 A 6675
FAX: 3216-6676

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA
Presidente: Roberto Britto (PP)
1º Vice-Presidente: Eliene Lima (PP)
2º Vice-Presidente: Dr. Talmir (PV)
3º Vice-Presidente: Vadão Gomes (PP)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Eduardo Amorim Angelo Vanhoni
Eliene Lima Fátima Bezerra
Emilia Fernandes Fernando Ferro
Francisco Praciano Lincoln Portela



Iran Barbosa Mário de Oliveira

Janete Rocha Pietá
Nazareno
Fonteles

José Carlos Vieira vaga do PSDB/DEM/PPS Rodrigo Rocha
Loures

Jurandil Juarez
Sabino Castelo

Branco
Leonardo Monteiro Silas Câmara
Pedro Wilson 1 vaga
Roberto Britto
Vadão Gomes vaga do PV

PSDB/DEM/PPS
Luiz Carlos Setim Paulo Bornhausen
(Dep. do PV ocupa a vaga) Rodrigo Maia
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)

3 vagas

2 vagas
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Luiza Erundina Glauber Braga
Sebastião Bala Rocha João Dado

PV
Dr. Talmir vaga do PSDB/DEM/PPS 1 vaga
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)
Secretário(a): Sônia Hypolito
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala A, salas 121/122
Telefones: 3216-6692 / 6693
FAX: 3216-6700

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

Presidente: Roberto Rocha (PSDB)
1º Vice-Presidente: Marcos Montes (DEM)
2º Vice-Presidente: Jurandy Loureiro (PSC)
3º Vice-Presidente: Leonardo Monteiro (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Jurandy Loureiro Aline Corrêa
Leonardo Monteiro Fernando Marroni
Mário de Oliveira Homero Pereira
Paulo Piau Moacir Micheletto
Rebecca Garcia Paulo Roberto Pereira
Zé Geraldo Paulo Teixeira
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

Valdir Colatto

(Dep. do PV ocupa a vaga) Zezéu Ribeiro
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS
André de Paula vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Antonio Feijão

Antonio Carlos Mendes Thame Arnaldo Jardim

Gervásio Silva
Cezar Silvestri vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Jorge Khoury vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Germano Bonow

Marcos Montes Luiz Carreira

Marina Maggessi
Moreira Mendes vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Roberto Rocha
Nilson Pinto vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Rodovalho vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Wandenkolk Gonçalves

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Givaldo Carimbão Miro Teixeira
(Dep. do PV ocupa a vaga) (Dep. do PSDB/DEM/PPS

ocupa a vaga)
PV

Antônio Roberto vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Fernando Gabeira

Edson Duarte vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Sarney Filho
Secretário(a): Aurenilton Araruna de Almeida
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 142
Telefones: 3216-6521 A 6526
FAX: 3216-6535

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Presidente: Bernardo Ariston (PMDB)
1º Vice-Presidente: Eduardo da Fonte (PP)
2º Vice-Presidente: Luiz Alberto (PT)
3º Vice-Presidente: Nelson Bornier (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alexandre Santos Andre Vargas
Bernardo Ariston Chico D'angelo

Carlos Alberto Canuto
Davi Alves Silva Júnior vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Eduardo da Fonte Edinho Bez
Eduardo Valverde Edio Lopes
Ernandes Amorim Edson Ezequiel
Fernando Ferro Jilmar Tatto
Fernando Marroni João Pizzolatti
Jorge Boeira Leonardo Quintão
José Otávio Germano vaga do

PSDB/DEM/PPS Maurício Quintella Lessa

José Santana de Vasconcellos Pedro Eugênio

Luiz Alberto vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN Pedro Fernandes vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Luiz Fernando Faria Simão Sessim
Marcos Lima Solange Almeida
Nelson Bornier Tatico

Rose de Freitas
(Dep. do PSDB/DEM/PPS

ocupa a vaga)
Vander Loubet (Dep. do PV ocupa a vaga)
1 vaga 1 vaga

PSDB/DEM/PPS

Arnaldo Jardim
Bruno Araújo vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Betinho Rosado Carlos Brandão
Bruno Rodrigues Eduardo Gomes
João Oliveira Eduardo Sciarra
Marcio Junqueira Gervásio Silva
Paulo Abi-ackel José Carlos Aleluia
Silvio Lopes Nelson Proença
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Paulo Bornhausen

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Urzeni Rocha

Vitor Penido
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Arnaldo Vianna Átila Lira
Brizola Neto vaga do PSDB/DEM/PPS Silvio Costa

Fernando Chiarelli
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Julião Amin
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

PV

Fábio Ramalho
Ciro Pedrosa vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB



José Fernando Aparecido de
Oliveira

Secretário(a): Damaci Pires de Miranda
Local: Anexo II, Térreo, Ala C, sala 56
Telefones: 3216-6711 / 6713
FAX: 3216-6720

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA
NACIONAL

Presidente:
1º Vice-Presidente: Damião Feliciano (PDT)
2º Vice-Presidente: Átila Lins (PMDB)
3º Vice-Presidente: Maria Lúcia Cardoso (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Aracely de Paula Andre Zacharow

Arlindo Chinaglia
Arnon Bezerra vaga do

PSDB/DEM/PPS

Átila Lins Carlos Zarattini
Dr. Rosinha Gladson Cameli
Ibsen Pinheiro Jackson Barreto
Íris de Araújo Janete Rocha Pietá
Jair Bolsonaro Jefferson Campos
Luiz Sérgio José Genoíno
Maria Lúcia Cardoso Lelo Coimbra vaga do PV

Maurício Rands Luciana Costa
Nilson Mourão Márcio Reinaldo Moreira

Severiano Alves
Paes Landim vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

(Dep. do PRB ocupa a vaga) Paulo Pimenta
(Dep. do PV ocupa a vaga) Raul Henry
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Regis de Oliveira

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a
vaga)

Takayama

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS
Bruno Araújo André de Paula

Claudio Cajado
Antonio Carlos Mendes

Thame

Francisco Rodrigues
Bispo Gê Tenuta vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Professor Ruy Pauletti Bonifácio de Andrada
Raul Jungmann José C. Stangarlini
Renato Amary Luiz Carlos Hauly
Rodrigo de Castro Marina Maggessi
Urzeni Rocha vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Moreira Mendes vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

William Woo
Nelson Proença vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

(Dep. do PSOL ocupa a vaga) Walter Ihoshi
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC
/PTC/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do
PSB/PDT/PCdoB/PMN

ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Aldo Rebelo
Capitão Assumção vaga do

PSDB/DEM/PPS

Damião Feliciano Júlio Delgado
Marcondes Gadelha Manoel Junior
Sebastião Bala Rocha vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Vieira da Cunha

(Dep. do PRB ocupa a vaga) (Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC
/PTC/PTdoB ocupa a vaga)

PV

Fernando Gabeira
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC
/PTC/PTdoB ocupa a vaga)

José Fernando Aparecido de Oliveira
vaga do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PRB
Eduardo Lopes vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

George Hilton vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PSOL
Ivan Valente vaga do PSDB/DEM/PPS

Secretário(a): Iracema Marques
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 125
Telefones: 3216-6739 / 6738 / 6737
FAX: 3216-6745

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO
CRIME ORGANIZADO

Presidente: Marina Maggessi (PPS)
1º Vice-Presidente: Raul Jungmann (PPS)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: William Woo (PSDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Carlos Biscaia Elizeu Aguiar vaga do PV

Arnaldo Faria de Sá Hugo Leal
Domingos Dutra Iriny Lopes
Fernando Marroni Janete Rocha Pietá
Fernando Melo José Genoíno
Laerte Bessa Lincoln Portela
Neilton Mulim Marcelo Itagiba
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Marcelo Melo

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

Mauro Lopes

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Paes de Lira

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS
Alexandre Silveira Carlos Sampaio
Bispo Gê Tenuta Guilherme Campos
João Campos Pinto Itamaraty
Major Fábio Rogerio Lisboa
Marina Maggessi vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN

ocupa a vaga)
Raul Jungmann vaga do PV

William Woo
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Capitão Assumção Glauber Braga
Enio Bacci vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Gonzaga Patriota vaga do PSDB/DEM/PPS

Francisco Tenorio Paulo Rubem Santiago
Perpétua Almeida vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Pompeo de Mattos vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PV

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT

C/PTdoB ocupa a vaga)
Secretário(a): Kátia da Consolação dos Santos Viana
Local: Anexo II, Pavimento Superior - Sala 166-C
Telefones: 3216-6761 / 6762
FAX: 3216-6770

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA
Presidente: Elcione Barbalho (PMDB)
1º Vice-Presidente: Fátima Pelaes (PMDB)



2º Vice-Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB)
3º Vice-Presidente: Dr. Paulo César (PR)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Acélio Casagrande Antonio Carlos Chamariz
Aline Corrêa Antonio Cruz
Andre Zacharow vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN Arlindo Chinaglia

Angela Portela Assis do Couto
Antonio Bulhões vaga do PSDB/DEM/PPS Bel Mesquita
Armando Abílio vaga do PSOL Carlos Bezerra
Arnaldo Faria de Sá Cida Diogo
Chico D'angelo Dr. Nechar vaga do PV

Darcísio Perondi Geraldo Pudim
Dr. Paulo César Íris de Araújo
Elcione Barbalho Moises Avelino vaga do PSOL

Fátima Pelaes Nazareno Fonteles
Geraldo Resende Neilton Mulim
Henrique Fontana vaga do PSDB/DEM/PPS Pepe Vargas
Jofran Frejat Roberto Britto
José Carlos Vieira vaga do PSDB/DEM/PPS Simão Sessim
José Linhares Solange Almeida
Maurício Trindade Waldemir Moka
Rita Camata 1 vaga
Roberto Alves
Saraiva Felipe
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Alceni Guerra Andreia Zito
Eduardo Barbosa Eleuses Paiva
Germano Bonow Fernando Coruja
José C. Stangarlini Geraldo Thadeu
Lael Varella João Campos
Raimundo Gomes de Matos Jorginho Maluly
(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)

Leonardo Vilela

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Otavio Leite

1 vaga Ronaldo Caiado
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Jô Moraes Marcelo Serafim
Manato Mário Heringer
Ribamar Alves Mauro Nazif
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PRB ocupa a vaga)

PV

Dr. Talmir
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

PSOL
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT

C/PTdoB ocupa a vaga)
PRB

Cleber Verde vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Secretário(a): Lin Israel Costa dos Santos
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 145
Telefones: 3216-6787 / 6781 A 6786
FAX: 3216-6790

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E
SERVIÇO PÚBLICO

Presidente: Sabino Castelo Branco (PTB)
1º Vice-Presidente: Sérgio Moraes (PTB)

2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: Manuela D'ávila (PCdoB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Edgar Moury Armando Abílio
Eudes Xavier Carlos Santana
Fernando Nascimento Edinho Bez vaga do PSDB/DEM/PPS

Gorete Pereira vaga do PSDB/DEM/PPS Emilia Fernandes
Hermes Parcianello Filipe Pereira
Jovair Arantes vaga do PSDB/DEM/PPS Gladson Cameli
Laerte Bessa José Otávio Germano
Luciano Castro Nelson Pellegrino (Licenciado)
Luiz Carlos Busato Osvaldo Reis
Milton Monti vaga do PSDB/DEM/PPS Sandro Mabel
Paulo Rocha Vinicius Carvalho

Pedro Henry
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN

ocupa a vaga)

Sabino Castelo Branco
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa

a vaga)

Sérgio Moraes
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN

ocupa a vaga)
Vicentinho
Wilson Braga

PSDB/DEM/PPS
Andreia Zito Carlos Alberto Leréia
Major Fábio Eduardo Barbosa
Thelma de Oliveira Efraim Filho
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Ilderlei Cordeiro vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

João Campos

(Dep. do
PSB/PDT/PCdoB/PMN ocupa
a vaga)

Jorginho Maluly

(Dep. do
PSB/PDT/PCdoB/PMN ocupa
a vaga)

José Carlos Aleluia

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Marcio Junqueira

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/

PTdoB ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Daniel Almeida
Alice Portugal vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Manuela D'ávila vaga do PSDB/DEM/PPS Maria Helena
Mauro Nazif vaga do PSDB/DEM/PPS Sandra Rosado
Paulo Pereira da Silva Sebastião Bala Rocha

1 vaga
Vanessa Grazziotin vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PV
Roberto Santiago Edigar Mão Branca
Secretário(a): Ruy Omar Prudêncio da Silva
Local: Anexo II, Sala T 50
Telefones: 3216-6805 / 6806 / 6807
FAX: 3216-6815

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO
Presidente: Afonso Hamm (PP)
1º Vice-Presidente: Marcelo Teixeira (PR)
2º Vice-Presidente: Eugênio Rabelo (PP)
3º Vice-Presidente: Otavio Leite (PSDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Afonso Hamm Alex Canziani
Arnon Bezerra Fátima Pelaes
Carlos Eduardo Cadoca Gilmar Machado



Deley Hermes Parcianello
Edinho Bez vaga do PSDB/DEM/PPS Iran Barbosa
Eliene Lima João Pizzolatti
Eugênio Rabelo vaga do PSDB/DEM/PPS Joaquim Beltrão
Fernando Lopes José Rocha
Jackson Barreto Vicentinho

Jilmar Tatto
(Dep. do PSDB/DEM/PPS

ocupa a vaga)
José Airton Cirilo
Lupércio Ramos vaga do PSDB/DEM/PPS

Marcelo Teixeira
PSDB/DEM/PPS

Carlos Brandão Albano Franco
Jerônimo Reis Fábio Souto
Otavio Leite Fernando de Fabinho
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Marcos Montes vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Moreira Mendes

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Silvio Torres

Thelma de Oliveira
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Fábio Faria Ademir Camilo
Lídice da Mata Laurez Moreira
Valadares Filho Manuela D'ávila
Secretário(a): James Lewis Gorman Junior
Local: Anexo II, Ala A , Sala 5,Térreo
Telefones: 3216-6831 / 6832 / 6833
FAX: 3216-6835

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Presidente: Jaime Martins (PR)
1º Vice-Presidente: Mauro Lopes (PMDB)
2º Vice-Presidente: Carlos Santana (PT)
3º Vice-Presidente: Hugo Leal (PSC)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Airton Roveda vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN Aelton Freitas
Camilo Cola vaga do PSDB/DEM/PPS Beto Mansur
Carlos Santana Devanir Ribeiro
Carlos Zarattini Eliseu Padilha
Chico da Princesa Flaviano Melo
Davi Alves Silva Júnior vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN José Chaves

Décio Lima Marcelo Teixeira
Edio Lopes vaga do PSDB/DEM/PPS Marcos Lima
Geraldo Simões Nelson Bornier
Hugo Leal Nelson Trad
Jaime Martins Pedro Chaves
Lázaro Botelho Renato Molling
Leonardo Quintão Rita Camata vaga do PSDB/DEM/PPS

Lúcio Vale vaga do PV Rubens Otoni

Marcelo Almeida vaga do PSDB/DEM/PPS Sérgio Brito (Licenciado) vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Marinha Raupp Sérgio Moraes

Mauro Lopes
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa

a vaga)

Olavo Calheiros
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa

a vaga)
Pedro Fernandes
Professor Victorio Galli vaga do

PSDB/DEM/PPS

Roberto Britto
Silas Brasileiro
1 vaga

PSDB/DEM/PPS

Affonso Camargo
Alexandre Silveira vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Carlos Alberto Leréia Arnaldo Jardim
Cláudio Diaz Arolde de Oliveira
Vanderlei Macris Emanuel Fernandes
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Fernando Chucre

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Geraldo Thadeu vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Lael Varella

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Roberto Rocha

1 vaga Rogério Marinho vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Walter Ihoshi
(Dep. do PV ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/

PTdoB ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Beto Albuquerque Gonzaga Patriota
Giovanni Queiroz Perpétua Almeida
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/

PTdoB ocupa a vaga)
PV

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Dr. Talmir vaga do PSDB/DEM/PPS

Fábio Ramalho
Secretário(a): Admar Pires dos Santos
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 175
Telefones: 3216-6853 A 6856
FAX: 3216-6860

COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL PARA ANALISAR TODOS OS
ARTIGOS AINDA NÃO REGULAMENTADOS DA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Coordenador: Regis de Oliveira (PSC)
Titulares Suplentes

PMDB
Ibsen Pinheiro
Osmar Serraglio

PT
Cândido Vaccarezza
João Paulo Cunha
José Eduardo Cardozo
José Genoíno

PSDB
Bruno Araújo

DEM
Roberto Magalhães
Solange Amaral

PP
Jairo Carneiro

PDT
João Dado



PTB
Arnaldo Faria de Sá

PSC
Regis de Oliveira

PV
Marcelo Ortiz

PPS
Fernando Coruja

PCdoB
Aldo Rebelo
Flávio Dino

PRB
Cleber Verde

PTdoB
Vinicius Carvalho
Secretário(a): Raquel Figueiredo
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6240
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ANALISAR
PROPOSIÇÕES LEGISLATIVAS QUE TENHAM POR

OBJETIVO O COMBATE À PIRATARIA.
Presidente: Pedro Chaves (PMDB)
1º Vice-Presidente: Guilherme Campos (DEM)
2º Vice-Presidente: Julio Semeghini (PSDB)
3º Vice-Presidente: Celso Russomanno (PP)
Relator: Maria do Rosário (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Carlos Biscaia Arnaldo Faria de Sá
Celso Russomanno Bilac Pinto
Jurandil Juarez Eduardo Valverde
Maria do Rosário Laerte Bessa
Maurício Quintella Lessa Mauro Lopes
Paulo Roberto Pereira Paulo Henrique Lustosa
Pedro Chaves Renato Molling

Regis de Oliveira
Waldir Maranhão

(Licenciado)
1 vaga 1 vaga

PSDB/DEM/PPS

Arnaldo Jardim
Augusto Carvalho

(Licenciado)
Duarte Nogueira Carlos Sampaio
Guilherme Campos Emanuel Fernandes
Julio Semeghini 2 vagas
Professora Raquel Teixeira

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Marcelo Serafim Beto Albuquerque
Vanessa Grazziotin 1 vaga

PV
José Fernando Aparecido de
Oliveira

Lindomar Garçon

PRB
Marcos Antonio 1 vaga
Secretário(a): Maria de Fátima Moreira
Local: Anexo II - Pavimento Superior, Sala 150-A
Telefones: 3216-6204
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PREPARAR AS
COMEMORAÇÕES DO CINQUENTENÁRIO DA

INAUGURAÇÃO DE BRASÍLIA E DA TRANSFERÊNCIA DO
CONGRESSO NACIONAL PARA A NOVA CAPITAL FEDERAL.
Presidente: Rodrigo Rollemberg (PSB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Osório Adriano (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB
Tadeu Filippelli

PT
Magela
Marco Maia

DEM
Osório Adriano

PR
Jofran Frejat

PSB
Rodrigo Rollemberg

PSC
Laerte Bessa
Secretário(a): -

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA AO EXAME E A
AVALIAÇÃO DA CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA E, AO

FINAL, FORMULAR PROPOSTAS AO PODER EXECUTIVO E
AO PAÍS, ESPECIFICAMENTE NO QUE DIZ RESPEITO À

REPERCUSSÃO NO COMÉRCIO.
Presidente: Rodrigo Rocha Loures (PMDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Neudo Campos (PP)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Elizeu Aguiar Aelton Freitas
José Mentor Carlos Zarattini
Jurandil Juarez Janete Rocha Pietá
Marcelo Melo 6 vagas
Miguel Corrêa
Nelson Goetten
Neudo Campos
Paulo Pimenta
Rodrigo Rocha Loures

PSDB/DEM/PPS
Guilherme Campos Humberto Souto
Osório Adriano Walter Ihoshi
Raimundo Gomes de Matos 3 vagas
Vanderlei Macris
1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Perpétua Almeida Mauro Nazif
Valadares Filho 1 vaga

PV
Roberto Santiago Edigar Mão Branca

PSOL
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Fernando Maia Leão
Local: Anexo II - Pavimeno Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6205
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA AO EXAME E A
AVALIAÇÃO DA CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA E, AO

FINAL, FORMULAR PROPOSTAS AO PODER EXECUTIVO E
AO PAÍS, ESPECIFICAMENTE NO QUE DIZ RESPEITO À

REPERCUSSÃO NA AGRICULTURA.
Presidente: Lelo Coimbra (PMDB)
1º Vice-Presidente: Luis Carlos Heinze (PP)
2º Vice-Presidente: Onyx Lorenzoni (DEM)
3º Vice-Presidente: Beto Faro (PT)
Relator: Abelardo Lupion (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Assis do Couto Anselmo de Jesus
Beto Faro Antônio Andrade
Dalva Figueiredo Fernando Melo
Eduardo Amorim Geraldo Simões



Homero Pereira Marinha Raupp
Lelo Coimbra Valdir Colatto
Luis Carlos Heinze Zonta
Paulo Piau 2 vagas
Sérgio Moraes

PSDB/DEM/PPS
Abelardo Lupion Alfredo Kaefer
Cezar Silvestri Jairo Ataide
Duarte Nogueira Leonardo Vilela
Onyx Lorenzoni Luiz Carlos Setim
Wandenkolk Gonçalves Moreira Mendes

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Fernando Coelho Filho Átila Lira
Giovanni Queiroz Rodrigo Rollemberg

PV
1 vaga 1 vaga

PSOL
Chico Alencar 1 vaga
Secretário(a): Leila Machado
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6212
FAX: (61) 3216-622532

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA AO EXAME E A
AVALIAÇÃO DA CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA E, AO

FINAL, FORMULAR PROPOSTAS AO PODER EXECUTIVO E
AO PAÍS, ESPECIFICAMENTE NO QUE DIZ RESPEITO À

REPERCUSSÃO NA INDÚSTRIA.
Presidente: Albano Franco (PSDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Pedro Eugênio (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Armando Monteiro Jilmar Tatto
Camilo Cola Jurandy Loureiro
João Maia Vander Loubet
Lupércio Ramos Zé Geraldo
Marcelo Almeida 5 vagas
Pedro Eugênio
Reginaldo Lopes
Renato Molling
Silas Câmara vaga do PSOL

1 vaga
PSDB/DEM/PPS

Albano Franco Arnaldo Jardim

Alfredo Kaefer
Fernando de

Fabinho
Jorge Khoury 3 vagas
Luiz Carreira
Moreira Mendes

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Manuela D'ávila Marcelo Serafim

Paulo Rubem Santiago
Perpétua
Almeida

PV
Edigar Mão Branca Marcelo Ortiz

PSOL
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa
a vaga)

1 vaga

Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo II - Pavimeno Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6215
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA AO EXAME E A
AVALIAÇÃO DA CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA E, AO

FINAL, FORMULAR PROPOSTAS AO PODER EXECUTIVO E

AO PAÍS, ESPECIFICAMENTE NO QUE DIZ RESPEITO À
REPERCUSSÃO NOS SERVIÇOS E EMPREGO.

Presidente: Fábio Ramalho (PV)
1º Vice-Presidente: Aline Corrêa (PP)
2º Vice-Presidente: Efraim Filho (DEM)
3º Vice-Presidente: Carlos Eduardo Cadoca (PSC)
Relator: Vicentinho (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Aline Corrêa Carlos Santana
Carlos Eduardo Cadoca Eudes Xavier
Fernando Nascimento Fátima Pelaes
Gorete Pereira Jurandy Loureiro
Natan Donadon Luciano Castro
Paulo Rocha Luiz Carlos Busato
Pedro Fernandes Nelson Pellegrino (Licenciado)
Rose de Freitas Rebecca Garcia
Vicentinho 1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Andreia Zito Raul Jungmann
Arnaldo Jardim 4 vagas
Efraim Filho
Major Fábio
Thelma de Oliveira

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Dr. Ubiali Alice Portugal
Paulo Pereira da Silva Sandra Rosado

PV
Fábio Ramalho Roberto Santiago

PSOL
Geraldinho Chico Alencar
Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo II - Pavimeno Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6206
FAX: (61) 32166225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA AO EXAME E A
AVALIAÇÃO DA CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA E, AO

FINAL, FORMULAR PROPOSTAS AO PODER EXECUTIVO E
AO PAÍS, ESPECIFICAMENTE NO QUE DIZ RESPEITO À

REPERCUSSÃO NO SISTEMA FINANCEIRO E MERCADO.
Presidente: Leonardo Quintão (PMDB)
1º Vice-Presidente: José Rocha (PR)
2º Vice-Presidente: Jô Moraes (PCdoB)
3º Vice-Presidente: Miro Teixeira (PDT)
Relator: Antonio Palocci (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Palocci Devanir Ribeiro
Armando Monteiro Eduardo Amorim
Celso Maldaner Fernando Marroni
Gilmar Machado Iriny Lopes
José Rocha João Magalhães
Leonardo Quintão Paulo Henrique Lustosa
Paulo Maluf 3 vagas
Regis de Oliveira
Ricardo Berzoini

PSDB/DEM/PPS
Bruno Araújo Arnaldo Jardim
Humberto Souto 4 vagas
José Carlos Aleluia
Luiz Paulo Vellozo Lucas
Paulo Bornhausen

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ciro Gomes Silvio Costa
Jô Moraes 1 vaga
Miro Teixeira

PV
Ciro Pedrosa 1 vaga

PSOL



Ivan Valente 1 vaga
Secretário(a): Eveline Alminta
Local: Anexo II - Pavimeno Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6211
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ACOMPANHAR, ATÉ O
DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2008, A APLICAÇÃO DAS
SEGUINTES LEIS DE ANISTIA: LEI Nº 8878/1994, QUE
"DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE ANISTIA"; LEI Nº

10.790/2003, QUE "CONCEDE ANISTIA A DIRIGENTES OU
REPRESENTANTES SINDICAIS E TRABALHADORES

PUNIDOS POR PARTICIPAÇÃO EM MOVIMENTO
REIVINDICATÓRIO"; LEI Nº 11.282/2006, QUE "ANISTIA OS

TRABALHADORES DA EMPRESA BRASILEIRA DE
CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT PUNIDOS EM RAZÃO DA

PARTICIPAÇÃO EM MOVIMENTO GREVISTA"; E LEI Nº
10.559/2002, QUE "REGULAMENTA O ARTIGO 8º DO ATO

DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Daniel Almeida (PCdoB)
1º Vice-Presidente: Claudio Cajado (DEM)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Arnaldo Faria de Sá
Aracely de

Paula
Chico Abreu Carlos Santana
Elcione Barbalho Fátima Bezerra
Fernando Ferro Filipe Pereira
Fernando Lopes Luiz Couto
José Eduardo Cardozo 4 vagas
Magela
Pastor Manoel Ferreira
Wilson Braga vaga do PSDB/DEM/PPS

(Dep. do PRB ocupa a vaga)
PSDB/DEM/PPS

Andreia Zito
Eduardo
Barbosa

Arnaldo Jardim
Emanuel

Fernandes
Claudio Cajado 3 vagas
João Almeida
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa a
vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Daniel Almeida
Pompeo de

Mattos
Lídice da Mata 1 vaga

PV

Sarney Filho
Fernando

Gabeira
PHS

Felipe Bornier 1 vaga
PRB

George Hilton vaga do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6209
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 3-A, DE
2007, DO SR. JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS, QUE

"ALTERA O INCISO XII DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL" (PERMITE FÉRIAS COLETIVAS NOS JUÍZOS E

TRIBUNAIS DE SEGUNDO GRAU).

Presidente: Paulo Abi-ackel (PSDB)
1º Vice-Presidente: Dalva Figueiredo (PT)
2º Vice-Presidente: Júlio Delgado (PSB)
3º Vice-Presidente: Mauro Lopes (PMDB)
Relator: Nelson Trad (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Bulhões Bilac Pinto
Antonio Carlos Biscaia Geraldo Pudim
Dalva Figueiredo Nazareno Fonteles
José Santana de Vasconcellos Pastor Pedro Ribeiro
Márcio Reinaldo Moreira Ricardo Barros
Mauro Lopes Veloso
Miguel Corrêa 3 vagas
Nelson Trad
Paes Landim

PSDB/DEM/PPS
Moreira Mendes João Almeida
Paulo Abi-ackel Lael Varella
Vitor Penido 3 vagas
2 vagas

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Júlio Delgado 2 vagas
Marcos Medrado

PV
Fábio Ramalho 1 vaga

PRB
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Luiz Cláudio Alves dos Santos
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6287
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 28, DE 2007,

DO SR. VITAL DO REGO FILHO, QUE "ACRESCENTA O
ART.73-A À COSTITUIÇÃO FEDERAL, CRIANDO O

CONSELHO NACIONAL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS".
Presidente: Mauro Benevides (PMDB)
1º Vice-Presidente: Antonio Bulhões (PMDB)
2º Vice-Presidente: Efraim Filho (DEM)
3º Vice-Presidente: Benedito de Lira (PP)
Relator: Júlio Delgado (PSB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Andre Vargas Antonio Carlos Biscaia
Antonio Bulhões Átila Lins
Augusto Farias Eduardo Amorim
Benedito de Lira Elismar Prado
Dr. Rosinha Joaquim Beltrão
Eduardo Valverde 4 vagas
Mauro Benevides
Vicentinho Alves
Vital do Rêgo Filho

PSDB/DEM/PPS
Efraim Filho Bonifácio de Andrada
Humberto Souto Leandro Sampaio
Roberto Magalhães 3 vagas
2 vagas

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Júlio Delgado Valtenir Pereira
Sebastião Bala Rocha Wolney Queiroz

PV
1 vaga 1 vaga

PSOL
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Cláudia Maria Borges Matias
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6235
FAX: (61) 3216-6225



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 30-A, DE

2007, DA SRA. ANGELA PORTELA, QUE "DÁ NOVA
REDAÇÃO AO INCISO XVIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO

FEDERAL, AMPLIANDO PARA 180 (CENTO E OITENTA) DIAS
A LICENÇA À GESTANTE".

Presidente: Cida Diogo (PT)
1º Vice-Presidente: Fátima Bezerra (PT)
2º Vice-Presidente: Solange Amaral (DEM)
3º Vice-Presidente: Sueli Vidigal (PDT)
Relator: Rita Camata (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Aline Corrêa Armando Abílio
Angela Portela Darcísio Perondi
Arnaldo Faria de Sá Eudes Xavier

Cida Diogo
Janete Rocha

Pietá
Dr. Nechar vaga do PV Luiz Couto
Elcione Barbalho 4 vagas
Fátima Bezerra
Íris de Araújo
Lucenira Pimentel
Nilmar Ruiz vaga do PSDB/DEM/PPS

Rita Camata
PSDB/DEM/PPS

Andreia Zito 5 vagas
Leandro Sampaio
Solange Amaral
Thelma de Oliveira
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa
a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Maria Helena
Edmilson
Valentim

Sueli Vidigal
Perpétua
Almeida

PV
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa
a vaga)

1 vaga

PRB
Cleber Verde 1 vaga
Secretário(a): Regina Maria Veiga Brandão
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6216/3216-6232
FAX: (61) 3216-66225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 31-A, DE

2007, DO SR. VIRGÍLIO GUIMARÃES, QUE "ALTERA O
SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL, UNIFICA A LEGISLAÇÃO

DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES

DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E
INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO, DENTRE OUTRAS

PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Antonio Palocci (PT)
1º Vice-Presidente: Edinho Bez (PMDB)
2º Vice-Presidente: Paulo Renato Souza (PSDB)
3º Vice-Presidente: Humberto Souto (PPS)
Relator: Sandro Mabel (PR)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Palocci Carlos Zarattini
Armando Monteiro Celso Maldaner
Átila Lins Eduardo Cunha
Edinho Bez Eduardo Valverde

Gerson Peres Gastão Vieira (Licenciado)
Lelo Coimbra João Leão (Licenciado)
Paulo Maluf João Maia
Pepe Vargas Luiz Carlos Busato
Rodrigo Rocha Loures Márcio Reinaldo Moreira
Sandro Mabel Maurício Rands
Virgílio Guimarães Ricardo Barros
1 vaga 1 vaga

PSDB/DEM/PPS

Eduardo Sciarra
Antonio Carlos Mendes

Thame
Humberto Souto Carlos Melles
Julio Semeghini Emanuel Fernandes
Leonardo Vilela Fernando Coruja
Luiz Carreira Júlio Cesar
Paulo Bornhausen Ronaldo Caiado
Paulo Renato Souza (Licenciado) Wandenkolk Gonçalves

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ana Arraes Francisco Tenorio
Chico Lopes João Dado
Miro Teixeira Manoel Junior

PV
Fábio Ramalho Sarney Filho

PSOL
Geraldinho Ivan Valente
Secretário(a): Eveline Alminta
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6211
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 42-A, DE

1995, DA SENHORA RITA CAMATA, QUE "DÁ NOVA
REDAÇÃO AO ARTIGO 55 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL",

ESTABELECENDO QUE PERDERÁ O MANDATO O
DEPUTADO OU SENADOR QUE SE DESFILIAR

VOLUNTARIAMENTE DO PARTIDO SOB CUJA LEGENDA FOI
ELEITO.

Presidente: Silvio Costa (PMN)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Luciano Castro (PR)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnon Bezerra Arnaldo Faria de Sá
Carlos Willian Celso Maldaner
João Paulo Cunha Lincoln Portela
José Genoíno Marcelo Almeida
José Otávio Germano Nelson Bornier
Luciano Castro Paulo Piau
Regis de Oliveira Reginaldo Lopes
Rita Camata Sérgio Barradas Carneiro
1 vaga 1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Bruno Rodrigues Efraim Filho
Claudio Cajado José Maia Filho
Felipe Maia 3 vagas
Gervásio Silva
Raul Jungmann

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Laurez Moreira Pompeo de Mattos
Silvio Costa Sueli Vidigal

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

PSOL
Chico Alencar 1 vaga
Secretário(a): Fernando Maia Leão
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6241



FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO Nº 47, DE 2003, DO SENADO FEDERAL, QUE
"ALTERA O ART. 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PARA
INTRODUZIR A ALIMENTAÇÃO COMO DIREITO SOCIAL".

Presidente: Armando Abílio (PTB)
1º Vice-Presidente: Raimundo Gomes de Matos (PSDB)
2º Vice-Presidente: Emilia Fernandes (PT)
3º Vice-Presidente: Valadares Filho (PSB)
Relator: Lelo Coimbra (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Acélio Casagrande Aline Corrêa
Antonio Cruz Charles Lucena
Armando Abílio Dr. Rosinha
Emilia Fernandes Elismar Prado
Joseph Bandeira Gilmar Machado
Lelo Coimbra Jorge Boeira
Nazareno Fonteles 3 vagas
Rose de Freitas
Tonha Magalhães

PSDB/DEM/PPS
Eleuses Paiva Antonio Carlos Mendes Thame
Geraldo Thadeu Ilderlei Cordeiro
Raimundo Gomes de Matos João Bittar
Roberto Magalhães João Campos
Thelma de Oliveira 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Paulo Rubem Santiago Mário Heringer
Valadares Filho Ribamar Alves

PV
Dr. Talmir 1 vaga

PSOL
Chico Alencar 1 vaga
Secretário(a): Cláudia Matias
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6235
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 052, DE

2003, DO SR. RIBAMAR ALVES, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO
AO § 4º DO ART. 18 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL",
ESTABELECENDO QUE NA CRIAÇÃO, FUSÃO OU

DESMEMBRAMENTO DE MUNICÍPIOS DEVERÃO SER
PRESERVADOS A CONTINUIDADE E A UNIDADE
HISTÓRICO-CULTURAL DO AMBIENTE URBANO.

Presidente: Eduardo Valverde (PT)
1º Vice-Presidente: Moacir Micheletto (PMDB)
2º Vice-Presidente: Jorge Khoury (DEM)
3º Vice-Presidente: Cleber Verde (PRB)
Relator: Zequinha Marinho (PSC)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Angela Amin Chico Abreu
Dr. Nechar vaga do PV Leonardo Monteiro
Eduardo Valverde Nazareno Fonteles
Flaviano Melo Paes Landim

José Airton Cirilo
Waldir Maranhão

(Licenciado)
Luciana Costa Zezéu Ribeiro
Moacir Micheletto 3 vagas
Sérgio Moraes
Zequinha Marinho
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Carlos Brandão Fernando Chucre
Duarte Nogueira Geraldo Thadeu

Jorge Khoury Guilherme Campos

Moreira Mendes
Raimundo Gomes de

Matos
1 vaga 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ademir Camilo Arnaldo Vianna
Ribamar Alves Perpétua Almeida

PV
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdo
B ocupa a vaga)

José Fernando Aparecido
de Oliveira

PRB
Cleber Verde Marcos Antonio
Secretário(a): Valdivino Telentino Filho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6206
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 59-A, DE

2007, DO SR. MÁRCIO FRANÇA, QUE "ACRESCENTA
DISPOSITIVOS AO ART. 144, CRIANDO A POLÍCIA

PORTUÁRIA FEDERAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Paulo Pimenta (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Carlos Biscaia Carlos Santana
Arnaldo Faria de Sá Fátima Pelaes
Beto Mansur Magela
Eliseu Padilha Pedro Novais
Neilton Mulim 5 vagas
Paes de Lira
Paulo Pimenta
Paulo Rocha
Rose de Freitas

PSDB/DEM/PPS
Indio da Costa 5 vagas
João Campos
Major Fábio
Marina Maggessi
William Woo

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Capitão Assumção Gonzaga Patriota
Manoel Junior Márcio França

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

PHS
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Luiz Cláudio Alves dos Santos
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6287
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 89-A, DE
2007, DO SR. JOÃO DADO, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO

INCISO XI DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO",
ESTABELECENDO O MESMO TETO REMUNERATÓRIO PARA

QUALQUER QUE SEJA A ESFERA DE GOVERNO.
Presidente: Átila Lins (PMDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá Eduardo Valverde



Átila Lins Lincoln Portela
Décio Lima Luiz Couto
Edinho Bez Marcelo Castro
Maurício Trindade Pedro Eugênio

Nelson Trad
Rodrigo Rocha

Loures
Nilmar Ruiz vaga do PSDB/DEM/PPS 3 vagas
Paulo Maluf
Paulo Pimenta
Vander Loubet

PSDB/DEM/PPS
Cezar Silvestri 5 vagas
Efraim Filho
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa
a vaga)
2 vagas

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Gonzaga Patriota Chico Lopes
João Dado Mário Heringer

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

PHS
Felipe Bornier 1 vaga
Secretário(a): Aparecida de Moura
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3126-6207
FAX: (61) 3126-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 98-A, DE
2007, DO SENHOR OTÁVIO LEITE, QUE "ACRESCENTA A
ALÍNEA (E) AO INCISO VI DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL", INSTITUINDO IMUNIDADE TRIBUTÁRIA SOBRE

OS FONOGRAMAS E VIDEOFONOGRAMAS MUSICAIS
PRODUZIDOS NO BRASIL, CONTENDO OBRAS MUSICAIS
OU LÍTERO-MUSICAIS DE AUTORES BRASILEIROS, E/OU

OBRAS EM GERAL INTERPRETADAS POR ARTISTAS
BRASILEIROS, BEM COMO OS SUPORTES MATERIAIS OU

ARQUIVOS DIGITAIS QUE OS CONTENHAM.
Presidente: Décio Lima (PT)
1º Vice-Presidente: Arnaldo Jardim (PPS)
2º Vice-Presidente: Marcelo Serafim (PSB)
3º Vice-Presidente: Chico Alencar (PSOL)
Relator: José Otávio Germano (PP)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Átila Lins Edio Lopes
Bilac Pinto Fernando Ferro
Chico D'angelo Francisco Praciano
Décio Lima Lincoln Portela
Elismar Prado Luiz Fernando Faria
José Otávio Germano Marinha Raupp
Lupércio Ramos Rebecca Garcia
Marcelo Melo Sabino Castelo Branco
Paulo Roberto Pereira Wladimir Costa

PSDB/DEM/PPS
Albano Franco Bruno Araújo
André de Paula Jorge Khoury
Arnaldo Jardim Jorginho Maluly
Germano Bonow Leandro Sampaio
Otavio Leite Professora Raquel Teixeira

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Marcelo Serafim Fábio Faria
Vanessa Grazziotin 1 vaga

PV
Edigar Mão Branca Fábio Ramalho

PSOL
Chico Alencar Ivan Valente
Secretário(a): Angélica Fialho

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6218 / 3216-6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 115-A, DE

2007, DO SR. PAULO RENATO SOUZA, QUE "CRIA O
TRIBUNAL SUPERIOR DA PROBIDADE ADMINISTRATIVA".

Presidente: Vital do Rêgo Filho (PMDB)
1º Vice-Presidente: Ibsen Pinheiro (PMDB)
2º Vice-Presidente: Gustavo Fruet (PSDB)
3º Vice-Presidente: Francisco Praciano (PT)
Relator: Flávio Dino (PCdoB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Benedito de Lira Antonio Carlos Biscaia
Domingos Dutra José Eduardo Cardozo
Elizeu Aguiar Leo Alcântara
Fátima Bezerra Luiz Couto
Francisco Praciano Mauro Benevides
Ibsen Pinheiro 4 vagas
Regis de Oliveira
Vicente Arruda
Vital do Rêgo Filho

PSDB/DEM/PPS
Antonio Carlos Mendes Thame Arnaldo Jardim
Gustavo Fruet Carlos Sampaio
Onyx Lorenzoni Paulo Abi-ackel
Paulo Bornhausen 2 vagas
Raul Jungmann

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Flávio Dino 2 vagas
Giovanni Queiroz

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

PSOL
Chico Alencar Geraldinho
Secretário(a): Heloísa Maria Diniz
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6201
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 130-A, DE
2007, DO SR. MARCELO ITAGIBA, QUE "REVOGA O INCISO
X DO ART. 29; O INCISO III DO ART. 96; AS ALÍNEAS 'B' E 'C'
DO INCISO I DO ART. 102; A ALÍNEA 'A' DO INCISO I DO ART.

105; E A ALÍNEA “A” DO INCISO I DO ART. 108, TODOS DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL" (REVOGA DISPOSITIVOS QUE

GARANTEM A PRERROGATIVA DE FORO OU “FORO
PRIVILEGIADO”).

Presidente: Dagoberto (PDT)
1º Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (DEM)
2º Vice-Presidente: Paulo Abi-ackel (PSDB)
3º Vice-Presidente: Gonzaga Patriota (PSB)
Relator: Regis de Oliveira (PSC)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Aníbal Gomes Átila Lins
Arnon Bezerra Fátima Pelaes
Eduardo Valverde Marcelo Itagiba
Fernando Ferro Maurício Quintella Lessa
João Pizzolatti Nilson Mourão
Jorge Bittar (Licenciado) Pedro Fernandes
Laerte Bessa Rubens Otoni
Regis de Oliveira Sandes Júnior
Vicente Arruda Virgílio Guimarães

PSDB/DEM/PPS
Alexandre Silveira Antonio Carlos Pannunzio
Jorge Tadeu Mudalen (Licenciado) Geraldo Thadeu



Osório Adriano William Woo
Paulo Abi-ackel 2 vagas
Ricardo Tripoli

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Dagoberto Paulo Rubem Santiago
Gonzaga Patriota 1 vaga

PV
Fábio Ramalho 1 vaga

PHS
Felipe Bornier Miguel Martini
Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6214
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 210-A DE

2007, DO SR. REGIS DE OLIVEIRA, QUE "ALTERA OS
ARTIGOS 95 E 128 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PARA

RESTABELECER O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO
COMO COMPONENTE DA REMUNERAÇÃO DAS CARREIRAS

DA MAGISTRATURA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO".
Presidente: João Dado (PDT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Laerte Bessa (PSC)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá Jofran Frejat
Dalva Figueiredo Joseph Bandeira
Eduardo Valverde Magela
Eliene Lima Marcelo Itagiba
Elismar Prado Marcelo Melo
Geraldo Pudim Natan Donadon
João Maia Paes de Lira
Laerte Bessa Washington Luiz
Mauro Lopes 1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Alexandre Silveira João Campos
Carlos Sampaio Marina Maggessi
Jorginho Maluly William Woo
Major Fábio 2 vagas
Zenaldo Coutinho

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Francisco Tenorio Dagoberto
João Dado Flávio Dino

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

PSOL
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6232
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 231-A, DE

1995, DO SR. INÁCIO ARRUDA, QUE "ALTERA OS INCISOS
XIII E XVI DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL"

(REDUZINDO A JORNADA MÁXIMA DE TRABALHO PARA 40
HORAS SEMANAIS E AUMENTANDO PARA 75% A
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO).

Presidente: Luiz Carlos Busato (PTB)
1º Vice-Presidente: Deley (PSC)
2º Vice-Presidente: Carlos Sampaio (PSDB)
3º Vice-Presidente: José Otávio Germano (PP)
Relator: Vicentinho (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Deley Carlos Santana
Eudes Xavier Fátima Bezerra
Gorete Pereira Maria Lúcia Cardoso
Iran Barbosa Paulo Rocha
José Otávio Germano Sandro Mabel
Luiz Carlos Busato 4 vagas
Rita Camata
Vicentinho
Wilson Braga

PSDB/DEM/PPS
Arnaldo Jardim Guilherme Campos
Carlos Sampaio Walter Ihoshi
Fernando Chucre 3 vagas
2 vagas

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Daniel Almeida Chico Lopes
Paulo Pereira da Silva vaga do PHS Vanessa Grazziotin
Rodrigo Rollemberg

PV
Roberto Santiago 1 vaga

PHS
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN ocupa a
vaga)

Felipe Bornier

Secretário(a): Regina Maria Veiga Brandão
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6216
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 270-A, DE

2008, DA SRA. ANDREIA ZITO, QUE "ACRESCENTA O
PARÁGRAFO 9º AO ARTIGO 40 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL DE 1988". (GARANTE AO SERVIDOR QUE

APOSENTAR-SE POR INVALIDEZ PERMANENTE O DIREITO
DOS PROVENTOS INTEGRAIS COM PARIDADE).

Presidente: Osvaldo Reis (PMDB)
1º Vice-Presidente: Antônio Carlos Biffi (PT)
2º Vice-Presidente: Mauro Nazif (PSB)
3º Vice-Presidente: Germano Bonow (DEM)
Relator: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Andre Zacharow Chico D'angelo
Antônio Carlos Biffi Edgar Moury
Arnaldo Faria de Sá Edinho Bez
Gorete Pereira Jorge Boeira
Joseph Bandeira Jurandy Loureiro
Osvaldo Reis Paes de Lira
Roberto Britto Pedro Wilson
Rose de Freitas 2 vagas
Zé Geraldo

PSDB/DEM/PPS
Andreia Zito Alexandre Silveira
Eleuses Paiva Carlos Sampaio
Germano Bonow Jerônimo Reis
Humberto Souto Major Fábio
João Campos Raimundo Gomes de Matos

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Mauro Nazif Janete Capiberibe
Pompeo de Mattos 1 vaga

PV
Lindomar Garçon 1 vaga

PRB
Cleber Verde Marcos Antonio
Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6215
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER



À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 285-A, DE
2008, DO SR. PAULO TEIXEIRA, QUE "ACRESCENTA

ARTIGO AO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS PARA DISPOR SOBRE A VINCULAÇÃO DE
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DA UNIÃO, DOS ESTADOS,

DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS AOS
RESPECTIVOS FUNDOS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE

SOCIAL"
Presidente: Renato Amary (PSDB)
1º Vice-Presidente: Luiz Carlos Busato (PTB)
2º Vice-Presidente: Júlio Cesar (DEM)
3º Vice-Presidente: Luiza Erundina (PSB)
Relator: Zezéu Ribeiro (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Andre Vargas
Anselmo de

Jesus

Deley
Chico da
Princesa

Dr. Nechar vaga do PV Colbert Martins
João Leão (Licenciado) Edinho Bez

Luiz Carlos Busato
Janete Rocha

Pietá
Marcelo Castro Pedro Eugênio
Marcelo Teixeira 3 vagas
Paulo Teixeira
Waldemir Moka
Zezéu Ribeiro

PSDB/DEM/PPS

Alfredo Kaefer
Fernando

Chucre
Arnaldo Jardim Jorginho Maluly
Félix Mendonça 3 vagas
Júlio Cesar
Renato Amary

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Brizola Neto Valtenir Pereira
Luiza Erundina 1 vaga

PV
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa
a vaga)

1 vaga

PSOL
Chico Alencar 1 vaga
Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6214
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 300-A, DE

2008, DO SR. ARNALDO FARIA DE SÁ, QUE "ALTERA A
REDAÇÃO DO § 9º, DO ARTIGO 144 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL". ESTABELECE QUE A REMUNERAÇÃO DOS

POLICIAIS MILITARES DOS ESTADOS NÃO PODERÁ SER
INFERIOR À DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL,
APLICANDO-SE TAMBÉM AOS INTEGRANTES DO CORPO

DE BOMBEIROS MILITAR E AOS INATIVOS.
Presidente: José Otávio Germano (PP)
1º Vice-Presidente: Paes de Lira (PTC)
2º Vice-Presidente: Fátima Bezerra (PT)
3º Vice-Presidente: Flávio Bezerra (PMDB)
Relator: Major Fábio (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá Átila Lins
Chico Abreu Eliene Lima
Fátima Bezerra Elismar Prado
Flávio Bezerra Elizeu Aguiar
José Otávio Germano Emilia Fernandes

Laerte Bessa Jair Bolsonaro
Leonardo Monteiro Luiz Couto
Paes de Lira Marcelo Itagiba vaga do PSDB/DEM/PPS

Paulo Pimenta Neilton Mulim
Vital do Rêgo Filho

PSDB/DEM/PPS
Andreia Zito Abelardo Lupion
Ilderlei Cordeiro Carlos Brandão
João Campos Guilherme Campos vaga do PHS

Major Fábio José Maia Filho
Mendonça Prado Moreira Mendes

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PT

doB ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Capitão Assumção Damião Feliciano
Enio Bacci Francisco Tenorio
Maria Helena vaga do PHS

PV
Lindomar Garçon Ciro Pedrosa

PHS
(Dep. do
PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a
vaga)

Secretário(a): Valdivino Telentino Filho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6206
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 308-A, DE

2004, DO SR. NEUTON LIMA, QUE "ALTERA OS ARTS. 21, 32
E 144, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, CRIANDO AS POLÍCIAS

PENITENCIÁRIAS FEDERAL E ESTADUAIS".
Presidente: Nelson Pellegrino (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente: William Woo (PSDB)
3º Vice-Presidente: Mendonça Prado (DEM)
Relator: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Afonso Hamm Arnon Bezerra
Arnaldo Faria de Sá Eduardo Valverde
Fernando Melo Fernando Ferro
Iriny Lopes Francisco Rossi
Laerte Bessa José Guimarães
Marcelo Itagiba Leonardo Picciani (Licenciado)
Nelson Pellegrino (Licenciado) Lincoln Portela
Vital do Rêgo Filho 2 vagas
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Jairo Ataide Alexandre Silveira
Mendonça Prado Edson Aparecido
Raul Jungmann Major Fábio
Rodrigo de Castro Pinto Itamaraty
William Woo 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Francisco Tenorio Sueli Vidigal
João Dado 1 vaga

PV
Marcelo Ortiz Dr. Talmir

PSOL
Chico Alencar 1 vaga
Secretário(a): Mário Dráusio Oliveira de A. Coutinho
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 3216-6203 / 3216-6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 324-A, DE



2001, DO SR. INALDO LEITÃO, QUE "INSERE O § 3º NO ART.
215 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL", APLICANDO,

ANUALMENTE, NUNCA MENOS DE 6% DA RECEITA DE
IMPOSTOS EM FAVOR DA PRODUÇÃO, PRESERVAÇÃO,

MANUTENÇÃO E O CONHECIMENTO DE BENS E VALORES
CULTURAIS.

Presidente: Marcelo Almeida (PMDB)
1º Vice-Presidente: Zezéu Ribeiro (PT)
2º Vice-Presidente: Guilherme Campos (DEM)
3º Vice-Presidente: Professora Raquel Teixeira (PSDB)
Relator: José Fernando Aparecido de Oliveira (PV)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Angelo Vanhoni Alex Canziani
Fátima Bezerra Décio Lima
Joaquim Beltrão Gilmar Machado
Lelo Coimbra Luiz Sérgio
Marcelo Almeida Magela
Paulo Rocha Maria do Rosário
Tonha Magalhães Marinha Raupp
Zezéu Ribeiro Maurício Quintella Lessa
Zonta Raul Henry

PSDB/DEM/PPS
Guilherme Campos Humberto Souto
Ilderlei Cordeiro 4 vagas
Marcos Montes
Professora Raquel Teixeira
Raimundo Gomes de Matos

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Paulo Rubem Santiago Brizola Neto
Rodrigo Rollemberg Evandro Milhomen

PV
José Fernando Aparecido de Oliveira 1 vaga

PRB
Cleber Verde 1 vaga
Secretário(a): Mário Dráusio Coutinho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6203
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 324, DE

2009, DO SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA O ART. 103-B,
PARA MODIFICAR A COMPOSIÇÃO DO CONSELHO

NACIONAL DE JUSTIÇA " (ESTABELECE QUE A
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA SERÁ

EXERCIDA PELO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL; ACABA COM O LIMITE DE IDADE PARA OS

MEMBROS DO CONSELHO).
Presidente: Benedito de Lira (PP)
1º Vice-Presidente: Dalva Figueiredo (PT)
2º Vice-Presidente: João Bittar (DEM)
3º Vice-Presidente: Vicente Arruda (PR)
Relator: Paes Landim (PTB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Átila Lins
Domingos

Dutra
Benedito de Lira José Genoíno
Carlos Willian Maurício Rands

Dalva Figueiredo
Regis de
Oliveira

José Eduardo Cardozo 5 vagas
José Mentor
Mendes Ribeiro Filho
Paes Landim
Severiano Alves vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Vicente Arruda
PSDB/DEM/PPS

Bonifácio de Andrada Abelardo

Lupion
Carlos Sampaio Bruno Araújo

Humberto Souto
Edson

Aparecido

João Bittar
Moreira
Mendes

1 vaga 1 vaga
PSB/PDT/PCdoB/PMN

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa a
vaga)

2 vagas

1 vaga
PV

Marcelo Ortiz 1 vaga
PHS

1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Eveline Alminta
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6205
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 351-A, DE

2009, DO SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA O ART. 100 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ACRESCENTA O ART. 97 AO

ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS,
INSTITUINDO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE

PRECATÓRIOS PELOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E
MUNICÍPIOS"

Presidente: Devanir Ribeiro (PT)
1º Vice-Presidente: Edson Aparecido (PSDB)
2º Vice-Presidente: Mendonça Prado (DEM)
3º Vice-Presidente: Mauro Benevides (PMDB)
Relator: Eduardo Cunha (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Andre Vargas Charles Lucena
Augusto Farias Iriny Lopes
Chico da Princesa João Magalhães
Devanir Ribeiro José Genoíno
Dilceu Sperafico Maria do Rosário
Edio Lopes Maurício Quintella Lessa
Eduardo Cunha Professor Setimo
Maurício Rands Ricardo Barros
Mauro Benevides Solange Almeida

PSDB/DEM/PPS
Edson Aparecido Carlos Sampaio
Guilherme Campos Felipe Maia
João Almeida Ilderlei Cordeiro
Mendonça Prado Jorge Khoury
Moreira Mendes Luiz Carlos Hauly

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Beto Albuquerque João Dado
Francisco Tenorio 1 vaga

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

PSOL
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Fátima Moreira
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6204
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 357-A, DE
2001, DO SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA A ALÍNEA "D"
DO INCISO VI DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,

PARA INSTITUIR IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PARA
CADERNOS ESCOLARES".

Presidente: Sebastião Bala Rocha (PDT)



1º Vice-Presidente: João Bittar (DEM)
2º Vice-Presidente: Décio Lima (PT)
3º Vice-Presidente: Eliene Lima (PP)
Relator: Edinho Bez (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antônio Carlos Biffi Carlos Abicalil
Décio Lima Carlos Zarattini
Edinho Bez Fernando Nascimento
Eliene Lima Pedro Fernandes
Elismar Prado Raul Henry
João Maia Sandro Mabel
Jurandil Juarez 3 vagas
Paes Landim
Professor Setimo

PSDB/DEM/PPS
João Bittar Luiz Carlos Hauly
Leandro Sampaio 4 vagas
Marcio Junqueira
Professora Raquel Teixeira
William Woo

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Dr. Ubiali Laurez Moreira
Sebastião Bala Rocha Paulo Rubem Santiago

PV
Antônio Roberto Roberto Santiago

PSOL
Ivan Valente Chico Alencar
Secretário(a): Luiz Cláudio Alves dos Santos
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6232
FAX: (61) 3216-9287

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 366-A, DE
2005, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO II DO ART. 98
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AO ART. 30 DO ATO DAS

DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS",
ESTABELECENDO O CONCURSO PÚBLICO PARA SELEÇÃO
DE JUIZ DE PAZ, MANTENDO OS ATUAIS ATÉ A VACÂNCIA

DAS RESPECTIVAS FUNÇÕES.
Presidente: Antonio Bulhões (PMDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Jorginho Maluly (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Bulhões Maurício Quintella Lessa
Arnaldo Faria de Sá Pastor Manoel Ferreira
Carlos Zarattini Regis de Oliveira
José Guimarães 6 vagas
Mauro Benevides
Solange Almeida
Vicente Arruda
Vicentinho
Vilson Covatti

PSDB/DEM/PPS
Fernando Coruja 5 vagas
Jorginho Maluly
Osório Adriano
Vanderlei Macris
1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Marcos Medrado 2 vagas
Valtenir Pereira

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

PRB
Léo Vivas Cleber Verde

Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6214
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 391-A, DE

2009, DO SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS, QUE "ALTERA
O ART. 198 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PARA

ESTABELECER PLANO DE CARREIRA E PISO SALARIAL
PROFISSIONAL NACIONAL PARA O AGENTE COMUNITÁRIO

DE SAÚDE E O AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS"
Presidente: Pedro Chaves (PMDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Cruz Carlos Santana
Dr. Paulo César Charles Lucena
Elizeu Aguiar Eduardo Amorim
Fátima Bezerra Fernando Ferro
Geraldo Resende Leandro Vilela
Jackson Barreto Paulo Rocha
Pedro Chaves Wilson Santiago
Pedro Wilson 2 vagas
Washington Luiz

PSDB/DEM/PPS
Alceni Guerra Albano Franco
Humberto Souto Pinto Itamaraty
João Campos 3 vagas
Mendonça Prado
Raimundo Gomes de
Matos

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Daniel Almeida Janete Capiberibe
Valtenir Pereira Sebastião Bala Rocha vaga do PHS

Uldurico Pinto
PV

Dr. Talmir 1 vaga
PHS

Felipe Bornier
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN ocupa a

vaga)
Secretário(a): Raquel Andrade de Figueiredo
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6240
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 422-A, DE

2005, QUE "ACRESCENTA PARÁGRAFO AO ARTIGO 125 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL", CRIANDO VARAS

ESPECIALIZADAS PARA JULGAR AÇÕES CONTRA ATOS DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.

Presidente: Vital do Rêgo Filho (PMDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Benedito de Lira Antonio Carlos Biscaia
Eduardo Valverde Décio Lima
Francisco Praciano Gerson Peres
Geraldo Pudim Homero Pereira
Jofran Frejat Magela
Luiz Couto Mauro Benevides
Nelson Trad Osmar Serraglio
Sabino Castelo Branco Paes Landim
Vital do Rêgo Filho Veloso

PSDB/DEM/PPS



Claudio Cajado 5 vagas
Gustavo Fruet
Moreira Mendes
2 vagas

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Valtenir Pereira Flávio Dino
Wolney Queiroz 1 vaga

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

PHS
Miguel Martini Felipe Bornier
Secretário(a): Leila Machado Campos
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6212
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 471-A, DE

2005, DO SR. JOÃO CAMPOS, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO
PARÁGRAFO 3º DO ARTIGO 236 DA CONSTITUIÇÃO

FEDERAL", ESTABELECENDO A EFETIVAÇÃO PARA OS
ATUAIS RESPONSÁVEIS E SUBSTITUTOS PELOS SERVIÇOS

NOTARIAIS, INVESTIDOS NA FORMA DA LEI.
Presidente: Sandro Mabel (PR)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente: Roberto Balestra (PP)
3º Vice-Presidente:
Relator: João Matos (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alex Canziani Arnaldo Faria de Sá
Andre Vargas Dr. Rosinha
João Matos João Carlos Bacelar
José Genoíno Moacir Micheletto
Leonardo Quintão Nelson Meurer
Nelson Bornier Nelson Trad
Roberto Balestra (Licenciado) Regis de Oliveira
Sandro Mabel 2 vagas
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Gervásio Silva Carlos Alberto Leréia
Humberto Souto Guilherme Campos
João Campos Raul Jungmann
Jorge Tadeu Mudalen (Licenciado) Zenaldo Coutinho
1 vaga 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Dagoberto Valadares Filho
Gonzaga Patriota 1 vaga

PV
Marcelo Ortiz Ciro Pedrosa

PHS
Miguel Martini Felipe Bornier
Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6207/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 483-A, DE
2005, DO SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA O ART. 89 DO

ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS", INCLUINDO OS SERVIDORES PÚBLICOS,
CIVIS E MILITARES, CUSTEADOS PELA UNIÃO ATÉ 31 DE

DEZEMBRO DE 1991, NO QUADRO EM EXTINÇÃO DA
ADMINISTRAÇÃO FEDERAL DO EX - TERRITÓRIO FEDERAL

DE RONDÔNIA.
Presidente: Mauro Nazif (PSB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:

Relator: Eduardo Valverde (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Anselmo de Jesus Lucenira Pimentel
Eduardo Valverde Marcelo Melo
Ernandes Amorim Sabino Castelo Branco
Fátima Pelaes Valdir Colatto
Gorete Pereira Zequinha Marinho
Marinha Raupp 4 vagas
Natan Donadon
Rebecca Garcia
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Andreia Zito Carlos Alberto Leréia
Jorginho Maluly Eduardo Barbosa
Moreira Mendes Ilderlei Cordeiro
Urzeni Rocha 2 vagas
1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Maria Helena Sebastião Bala Rocha
Mauro Nazif 1 vaga

PV
Lindomar Garçon Antônio Roberto

PRB
Léo Vivas 1 vaga
Secretário(a): Maria de Fátima Moreira
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6204/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 485-A, DE

2005, DA SRA. SANDRA ROSADO, QUE "DÁ NOVA
REDAÇÃO AO ART. 98 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,

PREVENDO A CRIAÇÃO DE VARAS ESPECIALIZADAS NOS
JUIZADOS ESPECIAIS PARA AS QUESTÕES RELATIVAS ÀS

MULHERES".
Presidente: Janete Rocha Pietá (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Alice Portugal (PCdoB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Aline Corrêa
Arnaldo Faria de

Sá
Emilia Fernandes Dalva Figueiredo
Fátima Pelaes Fátima Bezerra
Gorete Pereira Luiz Alberto
Janete Rocha Pietá Marinha Raupp

Maria do Rosário
Tonha

Magalhães
Maria Lúcia Cardoso 3 vagas
Nilmar Ruiz vaga do PSDB/DEM/PPS

Roberto Alves
Solange Almeida

PSDB/DEM/PPS
Andreia Zito Moreira Mendes
Marina Maggessi 4 vagas
Solange Amaral
Thelma de Oliveira
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa
a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Alice Portugal Maria Helena
Julião Amin Sandra Rosado

PV
Antônio Roberto Lindomar Garçon

PRB



Cleber Verde Léo Vivas
Secretário(a): Fernando Mia Leão
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6205
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 488-A, DE
2005, DA SRA. MARIA HELENA, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO

AO ART. 31 DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 19, DE 1998".
(INCLUI OS EMPREGADOS DO EXTINTO BANCO DE

RORAIMA, CUJO VÍNCULO FUNCIONAL TENHA SIDO
RECONHECIDO, NO QUADRO EM EXTINÇÃO DA

ADMINISTRAÇÃO FEDERAL. ALTERA A CONSTITUIÇÃO
FEDERAL DE 1988).

Presidente: Edio Lopes (PMDB)
1º Vice-Presidente: Marcio Junqueira (DEM)
2º Vice-Presidente: Antonio Feijão (PSDB)
3º Vice-Presidente: Sandra Rosado (PSB)
Relator: Luciano Castro (PR)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Angela Portela Arnaldo Faria de Sá
Arnon Bezerra Asdrubal Bentes
Dalva Figueiredo Fátima Pelaes
Edinho Bez Geraldo Pudim
Edio Lopes Gorete Pereira
Luciano Castro Rebecca Garcia
Lupércio Ramos 3 vagas
Neudo Campos
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Antonio Feijão Ilderlei Cordeiro
Francisco Rodrigues 4 vagas
Marcio Junqueira
Moreira Mendes
Urzeni Rocha

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Sandra Rosado Maria Helena
Sergio Petecão Mauro Nazif vaga do PSOL

Sebastião Bala Rocha
PV

Fábio Ramalho Lindomar Garçon
PSOL

Geraldinho
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN ocupa a

vaga)
Secretário(a): Eveline Alminta
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6211/3216-6232
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 511-A, DE
2006, DO SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA O ART. 62 DA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL PARA DISCIPLINAR A EDIÇÃO DE
MEDIDAS PROVISÓRIAS", ESTABELECENDO QUE A

MEDIDA PROVISÓRIA SÓ TERÁ FORÇA DE LEI DEPOIS DE
APROVADA A SUA ADMISSIBILIDADE PELO CONGRESSO

NACIONAL, SENDO O INÍCIO DA APRECIAÇÃO ALTERNADO
ENTRE A CÂMARA E O SENADO.

Presidente: Cândido Vaccarezza (PT)
1º Vice-Presidente: Regis de Oliveira (PSC)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: Bruno Araújo (PSDB)
Relator: Leonardo Picciani (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Cândido Vaccarezza Augusto Farias
Gerson Peres Fernando Ferro
José Eduardo Cardozo Geraldo Pudim

José Genoíno Ibsen Pinheiro
Leonardo Picciani (Licenciado) João Magalhães
Mendes Ribeiro Filho José Mentor
Paes Landim Lúcio Vale
Regis de Oliveira Rubens Otoni
Vicente Arruda 1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Bruno Araújo Bonifácio de Andrada
Humberto Souto Edson Aparecido
João Almeida Fernando Coruja
José Carlos Aleluia Fernando de Fabinho
Roberto Magalhães João Oliveira

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Dr. Ubiali Flávio Dino
Wolney Queiroz 1 vaga

PV
1 vaga Roberto Santiago

PRB
Léo Vivas 1 vaga
Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216-6207
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 549-A, DE
2006, DO SR. ARNALDO FARIA DE SÁ, QUE "ACRESCENTA
PRECEITO ÀS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS,

DISPONDO SOBRE O REGIME CONSTITUCIONAL PECULIAR
DAS CARREIRAS POLICIAIS QUE INDICA".

Presidente: Vander Loubet (PT)
1º Vice-Presidente: Marcelo Itagiba (PMDB)
2º Vice-Presidente: William Woo (PSDB)
3º Vice-Presidente: José Mentor (PT)
Relator: Regis de Oliveira (PSC)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá Angelo Vanhoni
Décio Lima Eliene Lima
Jair Bolsonaro José Otávio Germano
José Mentor Marcelo Melo
Laerte Bessa Marinha Raupp
Marcelo Itagiba Paes Landim
Neilton Mulim Sandro Mabel
Regis de Oliveira Valdir Colatto
Vander Loubet 1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Alexandre Silveira Abelardo Lupion
João Campos Carlos Sampaio
Jorginho Maluly Pinto Itamaraty
Rogerio Lisboa 2 vagas
William Woo

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Francisco Tenorio Flávio Dino
Vieira da Cunha João Dado

PV
Marcelo Ortiz Dr. Talmir

PRB
Léo Vivas Cleber Verde
Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6206/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 556-A, DE

2002, DA SRA. VANESSA GRAZZIOTIN, QUE "DÁ NOVA
REDAÇÃO AO ARTIGO 54 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES

CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL", CONCEDENDO AOS SERINGUEIROS



(SOLDADOS DA BORRACHA) OS MESMOS DIREITOS
CONCEDIDOS AOS EX-COMBATENTES: APOSENTADORIA

ESPECIAL, PENSÃO ESPECIAL, DENTRE OUTROS.
Presidente: Lindomar Garçon (PV)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Perpétua Almeida (PCdoB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Átila Lins Assis do Couto
Eduardo Valverde Beto Faro
Ernandes Amorim Lúcio Vale
Fernando Melo Sabino Castelo Branco
Flaviano Melo 5 vagas
Lucenira Pimentel
Nilson Mourão
Rebecca Garcia
Zequinha Marinho

PSDB/DEM/PPS
Ilderlei Cordeiro Carlos Alberto Leréia
Marcio Junqueira Moreira Mendes
Thelma de Oliveira Raimundo Gomes de Matos
Urzeni Rocha 2 vagas
1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Perpétua Almeida Mauro Nazif
Vanessa Grazziotin Sebastião Bala Rocha

PV
Lindomar Garçon 1 vaga

PHS
1 vaga Felipe Bornier
Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6209
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 590-A, DE

2006, DA SRA. LUIZA ERUNDINA, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO
AO PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 58 DA CONSTITUIÇÃO

FEDERAL". (GARANTE A REPRESENTAÇÃO
PROPORCIONAL DE CADA SEXO NA COMPOSIÇÃO DAS
MESAS DIRETORAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DO

SENADO E DE CADA COMISSÃO, ASSEGURANDO, AO
MENOS, UMA VAGA PARA CADA SEXO).

Presidente: Emilia Fernandes (PT)
1º Vice-Presidente: Solange Amaral (DEM)
2º Vice-Presidente: Jô Moraes (PCdoB)
3º Vice-Presidente: Marcelo Ortiz (PV)
Relator: Rose de Freitas (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Carlos Chamariz Aline Corrêa
Bel Mesquita vaga do PHS Angela Portela
Emilia Fernandes Carlos Willian
Fátima Bezerra Gorete Pereira

Ibsen Pinheiro
Maria do
Rosário

Janete Rocha Pietá
Natan

Donadon
Maria Lúcia Cardoso 3 vagas
Nilmar Ruiz vaga do PSDB/DEM/PPS

Rebecca Garcia
Rose de Freitas
Tonha Magalhães

PSDB/DEM/PPS
Andreia Zito 5 vagas
Marina Maggessi
Solange Amaral

Thelma de Oliveira
(Dep. do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Jô Moraes Alice Portugal
Luiza Erundina Lídice da Mata

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

PHS
(Dep. do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)

Felipe Bornier

Secretário(a): Raquel Andrade de Figueiredo
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6241
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1 DE 2007, DO PODER EXECUTIVO,

QUE "DISPÕE SOBRE O VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO A
PARTIR DE 2007 E ESTABELECE DIRETRIZES PARA A SUA

POLÍTICA DE VALORIZAÇÃO DE 2008 A 2023".
Presidente: Júlio Delgado (PSB)
1º Vice-Presidente: Paulo Pereira da Silva (PDT)
2º Vice-Presidente: Íris de Araújo (PMDB)
3º Vice-Presidente: Felipe Maia (DEM)
Relator: Roberto Santiago (PV)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá Aline Corrêa
Edgar Moury Carlos Alberto Canuto
Íris de Araújo Dr. Adilson Soares
Pedro Eugênio Eudes Xavier
Pedro Henry José Guimarães
Reinhold Stephanes (Licenciado) Nelson Pellegrino (Licenciado)
Sandro Mabel 3 vagas
2 vagas

PSDB/DEM/PPS
Felipe Maia Andreia Zito
Fernando Coruja Efraim Filho
Francisco Rodrigues Fernando Chucre
José Aníbal Fernando de Fabinho
Paulo Renato Souza
(Licenciado)

Leandro Sampaio

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Júlio Delgado Daniel Almeida
Paulo Pereira da Silva Sergio Petecão

PV
Roberto Santiago Lindomar Garçon

PRB
Léo Vivas 1 vaga
Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala A s/ 170
Telefones: 3216.6206
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 219, DE 2003, DO SR. REGINALDO

LOPES, QUE "REGULAMENTA O INCISO XXXIII DO ART. 5º ,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DISPONDO SOBRE

PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DETIDAS PELOS ÓRGÃOS
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" (FIXA O PRAZO MÁXIMO DE

15 'QUINZE' DIAS ÚTEIS PARA PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES)

Presidente: José Genoíno (PT)
1º Vice-Presidente: Fernando Gabeira (PV)
2º Vice-Presidente: Bonifácio de Andrada (PSDB)
3º Vice-Presidente:
Relator: Mendes Ribeiro Filho (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB



Arnaldo Faria de Sá Domingos Dutra
Colbert Martins Dr. Rosinha
José Genoíno Emiliano José
Maurício Rands Fernando Ferro
Mendes Ribeiro Filho João Matos
Milton Monti Paulo Teixeira
Reginaldo Lopes Pedro Fernandes
Rodrigo Rocha Loures Vicente Arruda
1 vaga 1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Bonifácio de Andrada Gustavo Fruet
Carlos Sampaio 4 vagas
Guilherme Campos
José Carlos Aleluia
Raul Jungmann

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Aldo Rebelo 2 vagas
Lídice da Mata

PV
Fernando Gabeira 1 vaga

PHS
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Heloísa Pedrosa Diniz
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6201
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 630, DE 2003, DO SENHOR

ROBERTO GOUVEIA, QUE "ALTERA O ART. 1º DA LEI N.º
8.001, DE 13 DE MARÇO DE 1990, CONSTITUI FUNDO

ESPECIAL PARA FINANCIAR PESQUISAS E FOMENTAR A
PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E TÉRMICA A PARTIR

DA ENERGIA SOLAR E DA ENERGIA EÓLICA, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS" (FONTES RENOVÁVEIS DE ENERGIA).

Presidente: Rodrigo Rocha Loures (PMDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente: Arnaldo Jardim (PPS)
3º Vice-Presidente: Duarte Nogueira (PSDB)
Relator: Fernando Ferro (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Bernardo Ariston Airton Roveda
Ernandes Amorim Aline Corrêa
Fernando Ferro Aníbal Gomes
Fernando Marroni Carlos Abicalil
João Maia Eudes Xavier
Neudo Campos Marcos Lima
Paulo Henrique Lustosa Nazareno Fonteles
Paulo Teixeira 2 vagas
Rodrigo Rocha Loures

PSDB/DEM/PPS
Antonio Carlos Mendes Thame Alfredo Kaefer
Arnaldo Jardim Guilherme Campos
Betinho Rosado Silvio Lopes
Duarte Nogueira Urzeni Rocha
José Carlos Aleluia 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Arnaldo Vianna Átila Lira
Beto Albuquerque 1 vaga

PV
1 vaga Antônio Roberto

PRB
Léo Vivas Cleber Verde
Secretário(a): Heloísa Pedrosa Diniz
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6201
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER

AO PROJETO DE LEI Nº 694, DE 1995, QUE "INSTITUI AS
DIRETRIZES NACIONAIS DO TRANSPORTE COLETIVO

URBANO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Eduardo Sciarra (DEM)
1º Vice-Presidente: Francisco Praciano (PT)
2º Vice-Presidente: Fernando Chucre (PSDB)
3º Vice-Presidente: Pedro Chaves (PMDB)
Relator: Angela Amin (PP)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Angela Amin Aline Corrêa

Chico da Princesa
Arnaldo Faria de

Sá
Francisco Praciano Carlos Zarattini
Jackson Barreto Edinho Bez
João Magalhães vaga do PSOL Gilmar Machado
José Airton Cirilo José Chaves
José Carlos Vieira vaga do PSDB/DEM/PPS Jurandy Loureiro
Mauro Lopes Paulo Teixeira
Pedro Chaves Ratinho Junior
Pedro Eugênio
Pedro Fernandes

PSDB/DEM/PPS
Arnaldo Jardim Carlos Sampaio
Eduardo Sciarra Cláudio Diaz
Fernando Chucre Geraldo Thadeu
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa
a vaga)

Vitor Penido

1 vaga 1 vaga
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Chico Lopes Julião Amin
1 vaga Silvio Costa

PV
José Fernando Aparecido de Oliveira Fábio Ramalho

PSOL
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa
a vaga)

1 vaga

Secretário(a): Angélica Fialho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6218 / 6232
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 841, DE 1995, DO SR. VIC PIRES

FRANCO, QUE "DISPÕE SOBRE A MULTA A SER APLICADA
À EMPRESA DE TRANSPORTE AÉREO EM CASO DE
EMISSÃO DE BILHETE DE PASSAGEM EM NÚMERO

SUPERIOR À CAPACIDADE DA AERONAVE DESTACADA
PARA O RESPECTIVO TRECHO DE VIAGEM" - PL 2.452/07

APENSADO A ESTE.
Presidente: Luiz Sérgio (PT)
1º Vice-Presidente: Bruno Araújo (PSDB)
2º Vice-Presidente: Jorginho Maluly (DEM)
3º Vice-Presidente: Hugo Leal (PSC)
Relator: Rodrigo Rocha Loures (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnon Bezerra Devanir Ribeiro
Beto Mansur Fernando Marroni
Carlos Zarattini Marcelo Teixeira
Dr. Nechar vaga do PV Ricardo Barros

Hugo Leal vaga do PRB Sabino Castelo
Branco

Leo Alcântara Vander Loubet

Luiz Bittencourt
Vital do Rêgo

Filho
Luiz Sérgio 2 vagas
Marcelo Castro



Pepe Vargas
Rodrigo Rocha Loures

PSDB/DEM/PPS
Bruno Araújo Otavio Leite
Geraldo Thadeu Paulo Abi-ackel
Jorginho Maluly 3 vagas
Vanderlei Macris
Vic Pires Franco

PSB/PDT/PCdoB/PMN
João Dado 2 vagas
1 vaga

PV
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)

1 vaga

PRB
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)

Cleber Verde

Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo II Pavimento Suprior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6207
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1.481, DE 2007, QUE "ALTERA A LEI
Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996, E A LEI Nº 9.998, DE
17 DE AGOSTO DE 2000, PARA DISPOR SOBRE O ACESSO

A REDES DIGITAIS DE INFORMAÇÃO EM
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO". (FUST)

Presidente: Marcelo Ortiz (PV)
1º Vice-Presidente: Vilson Covatti (PP)
2º Vice-Presidente: Lobbe Neto (PSDB)
3º Vice-Presidente: Jorge Khoury (DEM)
Relator: Paulo Henrique Lustosa (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Bilac Pinto Andre Vargas
Colbert Martins Angela Amin
Jorge Bittar (Licenciado) Antonio Carlos Chamariz
Magela Dr. Adilson Soares
Paulo Henrique Lustosa Eudes Xavier
Paulo Roberto Pereira Paulo Teixeira
Raul Henry Rebecca Garcia
Vilson Covatti 2 vagas
Walter Pinheiro (Licenciado)

PSDB/DEM/PPS
Jorge Khoury Arnaldo Jardim
Julio Semeghini Eduardo Sciarra
Leandro Sampaio Emanuel Fernandes
Lobbe Neto Paulo Bornhausen
Vic Pires Franco Professora Raquel Teixeira

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ariosto Holanda 2 vagas
1 vaga

PV
Marcelo Ortiz Fernando Gabeira

PHS
Felipe Bornier Miguel Martini
Secretário(a): Fernando Maia Leão
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6205
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1610, DE 1996, DO SENADO

FEDERAL, QUE "DISPÕE SOBRE A EXPLORAÇÃO E O
APROVEITAMENTO DE RECURSOS MINERAIS EM TERRAS
INDÍGENAS, DE QUE TRATAM OS ARTS. 176, PARÁGRAFO

PRIMEIRO, E 231, PARÁGRAFO TERCEIRO, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL".

Presidente: Edio Lopes (PMDB)
1º Vice-Presidente: Bel Mesquita (PMDB)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Eduardo Valverde (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Asdrubal Bentes Celso Maldaner
Bel Mesquita Colbert Martins
Dalva Figueiredo Fernando Ferro
Edio Lopes Homero Pereira
Eduardo Valverde Jurandil Juarez
Ernandes Amorim Neudo Campos
Francisco Praciano Paulo Roberto Pereira
José Otávio Germano Paulo Rocha
Luciano Castro Vignatti

PSDB/DEM/PPS
João Almeida Arnaldo Jardim
Marcio Junqueira Paulo Abi-ackel
Moreira Mendes Pinto Itamaraty
Urzeni Rocha 2 vagas
Vitor Penido

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Maria Helena 2 vagas
Perpétua Almeida

PV
José Fernando Aparecido de Oliveira Fernando Gabeira

PHS
Felipe Bornier Miguel Martini
Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216-6215
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1876, DE 1999, DO SR. SÉRGIO

CARVALHO, QUE "DISPÕE SOBRE ÁREAS DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE, RESERVA LEGAL,

EXPLORAÇÃO FLORESTAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
(REVOGA A LEI N. 4.771, DE 1965 - CÓDIGO FLORESTAL;

ALTERA A LEI Nº 9.605, DE 1998)
Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Anselmo de Jesus Alex Canziani
Dr. Rosinha Asdrubal Bentes
Ernandes Amorim Assis do Couto
Homero Pereira Carlos Abicalil
Leonardo Monteiro Celso Maldaner vaga do PHS

Luis Carlos Heinze Fernando Ferro
Moacir Micheletto Silas Brasileiro
Paulo Piau Waldemir Moka
Valdir Colatto Zonta

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a vaga)
PSDB/DEM/PPS

Antonio Carlos
Mendes Thame

Cezar Silvestri

Carlos Melles Duarte Nogueira
Marcos Montes Eduardo Sciarra
Moreira Mendes Gervásio Silva vaga do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Nilson Pinto Jorge Khoury
Wandenkolk Gonçalves

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Aldo Rebelo Giovanni Queiroz
Rodrigo Rollemberg Vanessa Grazziotin



PV
Sarney Filho Fernando Gabeira

PHS

(Dep. do PSOL ocupa
a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

ocupa a vaga)
PSOL

Ivan Valente vaga do PHS

Secretário(a): -

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1921, DE 1999, DO SENADO

FEDERAL, QUE INSTITUI A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA PARA CONSUMIDORES DE BAIXA RENDA E DÁ

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Presidente: Leandro Sampaio (PPS)
1º Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: João Pizzolatti (PP)
Relator: Carlos Zarattini (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alexandre Santos Carlos Alberto Canuto
Carlos Zarattini Neudo Campos
Ernandes Amorim Nilson Mourão
Fernando Ferro Pedro Fernandes
Jackson Barreto Tonha Magalhães
João Pizzolatti 4 vagas
Moises Avelino
Pedro Wilson
Vicentinho Alves

PSDB/DEM/PPS
Edson Aparecido Arnaldo Jardim
José Carlos Aleluia Augusto Carvalho (Licenciado)
Leandro Sampaio Bruno Araújo
Luiz Carlos Hauly Fábio Souto
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 2502, DE 2007, DO SR. EDUARDO

VALVERDE, QUE "ALTERA A LEI Nº 9.478, DE 06 DE
AGOSTO DE 1997,QUE DISPÕE SOBRE A POLÍTICA

ENERGÉTICA NACIONAL, AS ATIVIDADES RELATIVAS AO
MONOPÓLIO DO PETRÓLEO, INSTITUI O CONSELHO
NACIONAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA E A AGÊNCIA

NACIONAL DO PETRÓLEO".
Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)
1º Vice-Presidente: Devanir Ribeiro (PT)
2º Vice-Presidente: Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB)
3º Vice-Presidente: José Rocha (PR)
Relator: Henrique Eduardo Alves (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arlindo Chinaglia Andre Vargas
Charles Lucena Beto Mansur
Devanir Ribeiro Eduardo Valverde
Eduardo Cunha Eunício Oliveira
Henrique Eduardo Alves Geraldo Simões
José Rocha Hugo Leal

Paulo Teixeira João Carlos Bacelar
Rose de Freitas Lelo Coimbra
Simão Sessim Paes Landim

PSDB/DEM/PPS
Duarte Nogueira Ilderlei Cordeiro
Humberto Souto João Almeida
Luiz Paulo Vellozo Lucas José Maia Filho
Osório Adriano Luiz Carlos Hauly
Rodrigo Maia Vitor Penido

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ciro Gomes Alice Portugal
Miro Teixeira Valtenir Pereira

PV
Sarney Filho Fernando Gabeira

PSOL
Ivan Valente Geraldinho
Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6215
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 3057, DE 2000, DO SENHOR BISPO

WANDERVAL, QUE "INCLUI § 2º NO ART. 41, DA LEI Nº 6.766,
DE 19 DE DEZEMBRO DE 1979, NUMERANDO-SE COMO

PARÁGRAFO 1º O ATUAL PARÁGRAFO ÚNICO",
ESTABELECENDO QUE PARA O REGISTRO DE

LOTEAMENTO SUBURBANO DE PEQUENO VALOR
IMPLANTADO IRREGULARMENTE ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE

1999 E REGULARIZADO POR LEI MUNICIPAL, NÃO HÁ
NECESSIDADE DE APROVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO POR

OUTRO ÓRGÃO.
Presidente:
1º Vice-Presidente: Marcelo Melo (PMDB)
2º Vice-Presidente: Angela Amin (PP)
3º Vice-Presidente: Jorge Khoury (DEM)
Relator: Renato Amary (PSDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Angela Amin Alex Canziani
Carlos Eduardo Cadoca Beto Mansur
José Eduardo Cardozo Celso Maldaner
José Guimarães Celso Russomanno
Luiz Bittencourt Edson Santos (Licenciado)
Luiz Carlos Busato Homero Pereira
Marcelo Melo José Airton Cirilo
2 vagas Zezéu Ribeiro

1 vaga
PSDB/DEM/PPS

Arnaldo Jardim Bruno Araújo
Fernando Chucre Dimas Ramalho
Jorge Khoury Eduardo Sciarra
Renato Amary Gervásio Silva
1 vaga Ricardo Tripoli vaga do PSOL

Solange Amaral
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Arnaldo Vianna Chico Lopes
1 vaga Gonzaga Patriota

PV
José Paulo Tóffano Sarney Filho

PSOL

Ivan Valente
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a

vaga)
Secretário(a): Leila Machado Campos
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6212
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 3460, DE 2004, DO SR. WALTER



FELDMAN, QUE "INSTITUI DIRETRIZES PARA A POLÍTICA
NACIONAL DE PLANEJAMENTO REGIONAL URBANO, CRIA

O SISTEMA NACIONAL DE PLANEJAMENTO E
INFORMAÇÕES REGIONAIS URBANAS E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS" (ESTATUTO DA METRÓPOLE).
Presidente: Marcelo Melo (PMDB)
1º Vice-Presidente: Fernando de Fabinho (DEM)
2º Vice-Presidente: Manuela D'ávila (PCdoB)
3º Vice-Presidente: Leandro Sampaio (PPS)
Relator: Indio da Costa (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alex Canziani Arnaldo Faria de Sá
Andre Vargas Eduardo Cunha
Antônio Andrade Filipe Pereira
Celso Russomanno Geraldo Simões
Décio Lima João Leão (Licenciado)
Dr. Paulo César Paulo Teixeira
Marcelo Melo 3 vagas
Zezéu Ribeiro
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Fernando Chucre André de Paula
Fernando de Fabinho Paulo Magalhães
Indio da Costa 3 vagas
Leandro Sampaio
Luiz Carlos Hauly

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Damião Feliciano Evandro Milhomen
Manuela D'ávila (Dep. do PRB ocupa a vaga)

PV
Fernando Gabeira Antônio Roberto

PHS
Felipe Bornier 1 vaga

PRB
Léo Vivas vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6207
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 4.212, DE 2004, DO SR. ÁTILA LIRA,

QUE "ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI Nº 9.394, DE 20 DE
DEZEMBRO DE 1996, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES E

BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS" (FIXANDO NORMAS PARA A EDUCAÇÃO
SUPERIOR DAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS DE

ENSINO).
Presidente: Lelo Coimbra (PMDB)
1º Vice-Presidente: Professor Setimo (PMDB)
2º Vice-Presidente: Jorginho Maluly (DEM)
3º Vice-Presidente: Lobbe Neto (PSDB)
Relator: Jorginho Maluly (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alex Canziani Arnaldo Faria de Sá
Angelo Vanhoni Emiliano José
Carlos Abicalil Fátima Bezerra
João Matos Maria do Rosário
José Linhares Milton Monti
Lelo Coimbra Nazareno Fonteles
Luciana Costa Osvaldo Biolchi
Márcio Reinaldo
Moreira

Raul Henry

Osmar Serraglio Reginaldo Lopes
Pedro Wilson Severiano Alves vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Professor Setimo 2 vagas
PSDB/DEM/PPS

Clóvis Fecury Bonifácio de Andrada

Humberto Souto Efraim Filho
Jorginho Maluly Geraldo Thadeu
José Carlos Aleluia Rogério Marinho
Lobbe Neto 2 vagas
Professora Raquel
Teixeira

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Alice Portugal Chico Lopes
Átila Lira Dr. Ubiali

1 vaga
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)

PV
Marcelo Ortiz Fábio Ramalho

PHS
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Maria de Fátima Moreira
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6204
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 4.436, DE 2008, DO SENADO

FEDERAL - SERYS SLHESSARENKO, QUE "MODIFICA O
ART. 19 DA LEI Nº 7.102, DE 20 DE JUNHO DE 1983, PARA

GARANTIR AO VIGILANTE O RECEBIMENTO DE ADICIONAL
DE PERICULOSIDADE" - PL. 4.305/04 FOI APENSADO A

ESTE.
Presidente: Filipe Pereira (PSC)
1º Vice-Presidente: William Woo (PSDB)
2º Vice-Presidente: Guilherme Campos (DEM)
3º Vice-Presidente: Flávio Bezerra (PMDB)
Relator: Professor Setimo (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Carlos Biscaia Arnaldo Faria de Sá
Eduardo Valverde Emiliano José
Filipe Pereira Fernando Melo
Flávio Bezerra Lelo Coimbra
Luiz Carlos Busato Leonardo Monteiro
Neilton Mulim Marcelo Itagiba
Paulo Pimenta Osmar Serraglio
Professor Setimo Paes de Lira vaga do PSDB/DEM/PPS

Sérgio Brito (Licenciado) vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN Pastor Pedro Ribeiro

1 vaga Vilson Covatti
PSDB/DEM/PPS

Alexandre Silveira Andreia Zito
Guilherme Campos Major Fábio
João Campos Pinto Itamaraty

William Woo
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

1 vaga 1 vaga
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Givaldo Carimbão Capitão Assumção
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Francisco Tenorio

PV
1 vaga 1 vaga

PHS
Felipe Bornier Miguel Martini
Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6207
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 4.529, DE 2004, DA COMISSÃO



ESPECIAL DESTINADA A ACOMPANHAR E ESTUDAR
PROPOSTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A

JUVENTUDE, QUE "DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DA
JUVENTUDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Lobbe Neto (PSDB)
1º Vice-Presidente: Paulo Henrique Lustosa (PMDB)
2º Vice-Presidente: Efraim Filho (DEM)
3º Vice-Presidente: Eudes Xavier (PT)
Relator: Manuela D'ávila (PCdoB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Eudes Xavier Antonio Bulhões
Gladson Cameli Carlos Santana
Luciana Costa Filipe Pereira
Marinha Raupp José Airton Cirilo
Pastor Manoel Ferreira Maurício Quintella Lessa
Paulo Henrique Lustosa Nilmar Ruiz vaga do PSDB/DEM/PPS

Raul Henry Paulo Roberto Pereira
Reginaldo Lopes 3 vagas
Zezéu Ribeiro

PSDB/DEM/PPS
Andreia Zito Bruno Araújo
Efraim Filho Rodrigo de Castro

Felipe Maia
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdo
B ocupa a vaga)

Ilderlei Cordeiro 2 vagas
Lobbe Neto

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Glauber Braga Sebastião Bala Rocha
Manuela D'ávila Valadares Filho

PV
José Fernando Aparecido
de Oliveira

Dr. Talmir

PRB
Léo Vivas 1 vaga
Secretário(a): Leila Machado
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6212
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 5.186, DE 2005, DO PODER

EXECUTIVO, QUE "ALTERA A LEI Nº 9.615, DE 24 DE MARÇO
DE 1998, QUE INSTITUI NORMAS GERAIS SOBRE

DESPORTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Marcelo Guimarães Filho (PMDB)
1º Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
2º Vice-Presidente: Silvio Torres (PSDB)
3º Vice-Presidente: Guilherme Campos (DEM)
Relator: José Rocha (PR)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá Deley
Asdrubal Bentes Luiz Carlos Busato
Dr. Rosinha Marcelo Teixeira
Eudes Xavier Mendes Ribeiro Filho
Eugênio Rabelo Vital do Rêgo Filho
Gilmar Machado 4 vagas
Hermes Parcianello
José Rocha
Marcelo Guimarães Filho

PSDB/DEM/PPS
Guilherme Campos Marcos Montes
Humberto Souto Zenaldo Coutinho
Luiz Carlos Hauly 3 vagas
Silvio Torres
1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Fábio Faria Beto Albuquerque

Manuela D'ávila Marcos Medrado
PV

Ciro Pedrosa 1 vaga
PSOL

Geraldinho Ivan Valente
Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo II - Pavimento superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6207
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 5417, DE 2009, DO SR. PEDRO

EUGÊNIO, QUE "CRIA O FUNDO SOBERANO SOCIAL DO
BRASIL - FSSB E DISPÕE SOBRE SUA ESTRUTURA,

FONTES DE RECURSOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Rodrigo Rollemberg (PSB)
1º Vice-Presidente: Manato (PDT)
2º Vice-Presidente: Colbert Martins (PMDB)
3º Vice-Presidente: Luiz Carreira (DEM)
Relator: Antonio Palocci (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Palocci Alexandre Santos
Colbert Martins Aline Corrêa
Darcísio Perondi Antônio Carlos Biffi
João Pizzolatti Fernando Marroni
Joaquim Beltrão Jurandil Juarez
José Guimarães Marcelo Teixeira
Luiz Alberto Pedro Eugênio
Milton Monti Rodrigo Rocha Loures
Sérgio Moraes 1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Albano Franco Carlos Brandão
Dimas Ramalho Marcio Junqueira
Júlio Cesar Solange Amaral
Luiz Carreira (Dep. do PSOL ocupa a vaga)
Raimundo Gomes de
Matos

1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Manato Marcelo Serafim
Rodrigo Rollemberg Paulo Rubem Santiago

PV
Roberto Santiago José Fernando Aparecido de Oliveira

PRB
Cleber Verde Léo Vivas

PSOL
Geraldinho vaga do PSDB/DEM/PPS

Secretário(a): Cláudia Matias
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6235
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 5939, DE 2009, DO PODER

EXECUTIVO, QUE "AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A
CRIAR A EMPRESA PÚBLICA DENOMINADA EMPRESA

BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS
NATURAL S.A. – PETRO-SAL, E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Brizola Neto (PDT)
1º Vice-Presidente: Vanessa Grazziotin (PCdoB)
2º Vice-Presidente: Osvaldo Reis (PMDB)
3º Vice-Presidente: Jilmar Tatto (PT)
Relator: Luiz Fernando Faria (PP)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Edinho Bez Cida Diogo
Fernando Ferro Dr. Paulo César
Jilmar Tatto Dr. Rosinha
Luciano Castro Filipe Pereira



Luiz Carlos
Busato

Hugo Leal

Luiz Fernando
Faria

José Otávio Germano

Luiz Sérgio Marcelo Almeida
Osvaldo Reis Paulo Rattes vaga do PHS

Vital do Rêgo
Filho

Paulo Roberto Pereira

1 vaga
PSDB/DEM/PPS

Bruno Rodrigues Alfredo Kaefer
Jorginho Maluly João Oliveira
José Carlos
Machado

Moreira Mendes

Nelson Proença 2 vagas
Paulo Abi-ackel

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Brizola Neto Sueli Vidigal
Vanessa
Grazziotin

Uldurico Pinto

PV
Fábio Ramalho José Paulo Tóffano

PHS

Felipe Bornier
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa
a vaga)

Secretário(a): Valdivino Tolentino
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6206
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 5941, DE 2009, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "AUTORIZA A UNIÃO A CEDER

ONEROSAMENTE À PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. -
PETROBRAS O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA
E LAVRA DE PETRÓLEO, DE GÁS NATURAL E DE OUTROS
HIDROCARBONETOS FLUIDOS DE QUE TRATA O INCISO I

DO ART. 177 DA CONSTITUIÇÃO, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Arnaldo Jardim (PPS)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: João Maia (PR)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alex Canziani Andre Zacharow
Carlos Zarattini Antonio Carlos Biscaia
Iriny Lopes Fátima Bezerra
João Maia Gladson Cameli
José Mentor Jurandy Loureiro
Marçal Filho Pedro Fernandes
Marcelo Castro Vicente Arruda
Nelson Meurer Virgílio Guimarães
Professor Setimo 1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Antonio Carlos Mendes
Thame

Bruno Araújo

Arnaldo Jardim Cezar Silvestri
José Carlos Aleluia Eduardo Sciarra
Otavio Leite Ronaldo Caiado
Paulo Bornhausen 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Aldo Rebelo Sebastião Bala Rocha
Dr. Ubiali (Dep. do PRB ocupa a vaga)

PV
Antônio Roberto Dr. Talmir

PSOL
Chico Alencar 1 vaga

PRB
Eduardo Lopes vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Secretário(a): Ana Lúcia
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6214
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 6.264, DE 2005, DO SENADO

FEDERAL, QUE "INSTITUI O ESTATUTO DA IGUALDADE
RACIAL".

Presidente: Carlos Santana (PT)
1º Vice-Presidente: Damião Feliciano (PDT)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: Janete Rocha Pietá (PT)
Relator: Antônio Roberto (PV)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Carlos Santana Carlos Bezerra
Janete Rocha Pietá Dalva Figueiredo
Leonardo Quintão Dr. Rosinha
Luis Carlos Heinze Gilmar Machado
Pastor Manoel Ferreira Luiz Alberto
Paulo Henrique Lustosa Moacir Micheletto
Veloso Paulo Roberto Pereira
Vicentinho Valdir Colatto
(Dep. do PRB ocupa a vaga) 1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Abelardo Lupion Andreia Zito
João Almeida Gervásio Silva
Marcio Junqueira Guilherme Campos
Onyx Lorenzoni Indio da Costa
Raul Jungmann João Campos vaga do PHS

Paulo Bornhausen
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Damião Feliciano Edmilson Valentim
Evandro Milhomen Paulo Rubem Santiago

PV
Antônio Roberto 1 vaga

PHS

Felipe Bornier
(Dep. do

PSDB/DEM/PPS ocupa a
vaga)

PRB
Márcio Marinho vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Secretário(a): Mário Dráusio de Azeredo Coutinho
Local: Anexo II - Pavimento Superior, sala 170-A
Telefones: 3216.6203
FAX: 32166225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1.927, DE 2003, DO SR. FERNANDO
DE FABINHO, QUE "ACRESCENTA DISPOSITIVO À LEI Nº
10.336, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2001, PARA ISENTAR AS

EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO
MUNICIPAL E TRANSPORTE COLETIVO URBANO

ALTERNATIVO DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO
DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE"

Presidente: Jackson Barreto (PMDB)
1º Vice-Presidente: Vitor Penido (DEM)
2º Vice-Presidente: Raimundo Gomes de Matos (PSDB)
3º Vice-Presidente: José Chaves (PTB)
Relator: Carlos Zarattini (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Carlos Zarattini Aline Corrêa
Chico da Princesa Andre Vargas
Francisco Praciano Angela Amin vaga do PSDB/DEM/PPS

Jackson Barreto Arnaldo Faria de Sá vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN



João Leão
(Licenciado)

Carlos Santana

João Magalhães Carlos Willian
José Chaves Dr. Paulo César
Mauro Lopes Hugo Leal
Zezéu Ribeiro Jilmar Tatto

Luiz Carlos Busato
Marcelo Melo

PSDB/DEM/PPS
Eduardo Sciarra Arolde de Oliveira
Fernando Chucre Luiz Carlos Hauly

Humberto Souto
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)

Raimundo Gomes
de Matos

2 vagas

Vitor Penido
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Gonzaga Patriota
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)

Paulo Rubem
Santiago

1 vaga

PV
1 vaga 1 vaga

PSOL
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Angélica Fialho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6218
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINA A PROFERIR PARECER AO
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 1, DE 2007, DO

PODER EXECUTIVO, QUE "ACRESCE DISPOSITIVO À LEI
COMPLEMENTAR Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000".

(PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC)
Presidente: Nelson Meurer (PP)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: José Pimentel (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Armando Monteiro Fátima Bezerra
Eduardo Valverde Gorete Pereira
Flaviano Melo Luiz Fernando Faria
José Pimentel (Licenciado) Paes Landim
Leonardo Quintão Rodrigo Rocha Loures
Lúcio Vale 4 vagas
Mauro Benevides
Nelson Meurer
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS
Alfredo Kaefer Cláudio Diaz
Augusto Carvalho (Licenciado) Silvio Lopes
Zenaldo Coutinho 3 vagas
2 vagas

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Alice Portugal Pompeo de Mattos

Arnaldo Vianna
(Dep. do PRB ocupa a

vaga)
Paulo Rubem Santiago vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PV
Fernando Gabeira Edson Duarte

PHS
Felipe Bornier Miguel Martini

PRB

Marcos Antonio vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Secretário(a): Angélica Fialho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216-6218
FAX: 32166225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR AS
SOLICITAÇÕES DE ACESSO A INFORMAÇÕES SIGILOSAS

PRODUZIDAS OU RECEBIDAS PELA CÂMARA DOS
DEPUTADOS NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES

PARLAMENTARES E ADMINISTRATIVAS, ASSIM COMO
SOBRE O CANCELAMENTO OU REDUÇÃO DE PRAZOS DE

SIGILO E OUTRAS ATRIBUIÇÕES PREVISTAS NA
RESOLUÇÃO N º 29, DE 1993.

Presidente: Paulo Teixeira (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PMDB
Colbert Martins

PT
Paulo Teixeira

PSDB
Paulo Abi-ackel
Secretário(a): Eugênia Kimie Suda Camacho Pestana
Local: Anexo II, CEDI, 1º Piso
Telefones: 3216-5600
FAX: 3216-5605

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
INVESTIGAR AS CAUSAS, CONSEQÜÊNCIAS E

RESPONSÁVEIS PELOS DESAPARECIMENTOS DE
CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO BRASIL NO PERÍODO DE

2005 A 2007.
Presidente: Bel Mesquita (PMDB)
1º Vice-Presidente: Geraldo Thadeu (PPS)
2º Vice-Presidente: Vanderlei Macris (PSDB)
3º Vice-Presidente: Sandra Rosado (PSB)
Relator: Andreia Zito (PSDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Angela Amin Aline Corrêa
Antonio Bulhões Arnaldo Faria de Sá
Bel Mesquita Domingos Dutra
Dalva Figueiredo Dr. Nechar vaga do PV

Emilia Fernandes Elismar Prado
Fátima Bezerra José Linhares
Fátima Pelaes Lucenira Pimentel
Geraldo Pudim Luiz Couto
Maria do Rosário Paulo Henrique Lustosa
Nilmar Ruiz vaga do PSDB/DEM/PPS 4 vagas
Pastor Manoel Ferreira
Rebecca Garcia
Vicentinho Alves

PSDB/DEM/PPS
Andreia Zito Eduardo Barbosa
Bispo Gê Tenuta Ilderlei Cordeiro
Geraldo Thadeu João Campos
Raimundo Gomes de Matos 4 vagas
Solange Amaral
Vanderlei Macris
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Manuela D'ávila Sebastião Bala Rocha
Sandra Rosado 2 vagas
1 vaga



PV

Dr. Talmir
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

PHS
Miguel Martini 1 vaga
Secretário(a): Manoel Alvim
Local: Serviço de CPIs - Anexo II, Sala 151-B
Telefones: (61) 3216-6210
FAX: (61) 3216-6285

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
INVESTIGAR A DÍVIDA PÚBLICA DA UNIÃO, ESTADOS E
MUNICÍPIOS, O PAGAMENTO DE JUROS DA MESMA, OS

BENEFICIÁRIOS DESTES PAGAMENTOS E O SEU IMPACTO
NAS POLÍTICAS SOCIAIS E NO DESENVOLVIMENTO

SUSTENTÁVEL DO PAÍS.
Presidente: Virgílio Guimarães (PT)
1º Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PP)
2º Vice-Presidente: Ivan Valente (PSOL)
3º Vice-Presidente: Hugo Leal (PSC)
Relator: Pedro Novais (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Aelton Freitas Eduardo Amorim
Carlos Alberto Canuto Fernando Ferro
Eduardo Valverde Iriny Lopes
Ernandes Amorim José Rocha
Hugo Leal Leonardo Quintão
Márcio Reinaldo Moreira Paulo Pimenta
Nelson Meurer Pedro Eugênio
Pedro Novais Pedro Fernandes
Ricardo Berzoini Regis de Oliveira
Vignatti 3 vagas
Virgílio Guimarães
Vital do Rêgo Filho

PSDB/DEM/PPS
Alfredo Kaefer Bruno Araújo
Antonio Carlos Pannunzio Duarte Nogueira
Ilderlei Cordeiro Edson Aparecido
José Carlos Aleluia Raul Jungmann
José Maia Filho 3 vagas
Luiz Carlos Hauly
Luiz Carreira

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Jô Moraes Dr. Ubiali
Manoel Junior Julião Amin
Paulo Rubem Santiago Vanessa Grazziotin

PV
(Dep. do PSOL ocupa a vaga) Sarney Filho

PRB
Cleber Verde 1 vaga

PSOL
Ivan Valente vaga do PV

Secretário(a): Saulo Augusto
Local: Serviço de CPIs - Anexo II, Sala 151-B
Telefones: (61) 3216-6276
FAX: (61) 3216-6285

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
INVESTIGAR A FORMAÇÃO DOS VALORES DAS TARIFAS

DE ENERGIA ELÉTRICA NO BRASIL, A ATUAÇÃO DA
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL) NA

AUTORIZAÇÃO DOS REAJUSTES E REPOSICIONAMENTOS
TARIFÁRIOS A TÍTULO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-

FINANCEIRO E ESCLARECER OS MOTIVOS PELOS QUAIS A
TARIFA MÉDIA DE ENERGIA ELÉTRICA NO BRASIL SER
MAIOR DO QUE EM NAÇÕES DO CHAMADO G7, GRUPO

DOS 7 PAÍSES MAIS DESENVOLVIDOS DO MUNDO.
Presidente: Eduardo da Fonte (PP)

1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Alexandre Santos (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alexandre Santos Antônio Andrade
Andre Vargas Antonio Carlos Chamariz
Arlindo Chinaglia Carlos Santana
Augusto Farias Edio Lopes
Carlos Zarattini Elismar Prado
Ciro Nogueira Gladson Cameli
Eduardo da Fonte Jorge Boeira
Fernando Marroni Leo Alcântara
Leonardo Quintão Nelson Bornier
Marcelo Guimarães Filho Paulo Maluf
Maurício Quintella Lessa Raul Henry
Wladimir Costa Simão Sessim

PSDB/DEM/PPS
Arnaldo Jardim Alfredo Kaefer
Claudio Cajado Arolde de Oliveira
José Carlos Aleluia Betinho Rosado
Marcio Junqueira Bruno Rodrigues
Narcio Rodrigues Eduardo Sciarra
Rômulo Gouveia Ilderlei Cordeiro
Urzeni Rocha Pinto Itamaraty

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Chico Lopes Francisco Tenorio
Júlio Delgado Manato
Sergio Petecão Mário Heringer

PV
Ciro Pedrosa Fábio Ramalho

PRB
Cleber Verde Léo Vivas
Secretário(a): Francisco Diniz
Local: Serviço de CPIs - Anexo II, Sala 151-B
Telefones: (61) 3216-6213
FAX: (61) 3216-6285

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
APURAR A VIOLÊNCIA URBANA.

Presidente: Alexandre Silveira (PPS)
1º Vice-Presidente: Raul Jungmann (PPS)
2º Vice-Presidente: João Campos (PSDB)
3º Vice-Presidente: Vanessa Grazziotin (PCdoB)
Relator: Paulo Pimenta (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Carlos Biscaia Carlos Willian
Arnaldo Faria de Sá Décio Lima
Carlos Bezerra Domingos Dutra
Iriny Lopes Francisco Praciano
José Carlos Araújo Laerte Bessa
Luiz Alberto Luiz Carlos Busato
Marcelo Itagiba Neilton Mulim
Marcelo Melo Paes de Lira
Pastor Pedro Ribeiro Pedro Wilson
Paulo Pimenta 3 vagas
Severiano Alves vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Simão Sessim
Vilson Covatti

PSDB/DEM/PPS
Alexandre Silveira Carlos Sampaio
João Campos Jorginho Maluly

José Maia Filho
Marina Maggessi vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Major Fábio 5 vagas
Raul Jungmann vaga do PV

Rogerio Lisboa
William Woo



1 vaga
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Francisco Tenorio Paulo Rubem Santiago
Vanessa Grazziotin Perpétua Almeida
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PT
doB ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

PV
Fernando Gabeira vaga do PSOL 1 vaga
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a
vaga)

PSOL
(Dep. do PV ocupa a vaga) 1 vaga
Secretário(a): Sílvio Souza da Sílva
Local: Serviço de CPIs - Anexo II, Sala 151-B
Telefones: (61) 3216-6267
FAX: (61) 3216-6285

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR AS
INVESTIGAÇÕES A RESPEITO DA QUADRILHA DE

NEONAZISTAS DESARTICULADA NO ESTADO DO RIO DO
GRANDE DO SUL, COM CÉLULAS ORGANIZADAS EM SÃO

PAULO, PARANÁ E SANTA CATARINA, E SEUS
DESDOBRAMENTOS.

Coordenador: Marcelo Itagiba (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB
Marcelo Itagiba

PT
Maria do Rosário

PSDB
Carlos Sampaio
João Campos

PDT
Pompeo de Mattos

PPS
Alexandre Silveira
Secretário(a): Manoel Amaral Alvim de Paula
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6210
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO EXTERNA PARA ACOMPANHAR A
DESOCUPAÇÃO DA RESERVA INDÍGENA RAPOSA/SERRA

DO SOL
Titulares Suplentes

PMDB
Edio Lopes

PT
Francisco Praciano

PSDB
Urzeni Rocha

DEM
Marcio Junqueira

PR
Luciano Castro

PP
Neudo Campos

PSB
Maria Helena

PV
Fernando Gabeira
Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA PARA APURAR AS CONDIÇÕES E AS
APLICAÇÕES DOS RECURSOS DA SAÚDE NOS HOSPITAIS

DOS ESTADOS DO PARÁ E DO AMAPÁ.
Coordenador: Elcione Barbalho (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB
Bel Mesquita
Elcione Barbalho
Fátima Pelaes

PR
Dr. Paulo César

PP
Roberto Britto
Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA A FIM DE ACOMPANHAR A SITUAÇÃO
DA ESTIAGEM NO RIO GRANDE DO SUL

Coordenador: Marco Maia (PT)
Titulares Suplentes

PMDB
Darcísio Perondi

PT
Marco Maia

PSDB
Cláudio Diaz

PP
Afonso Hamm
Luis Carlos Heinze
Vilson Covatti

PTB
Luiz Carlos Busato
Secretário(a): Mário Dráusio Coutinho
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6203
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO EXTERNA PARA ACOMPANHAR A TRAGÉDIA
CLIMÁTICA OCORRIDA NO ESTADO DE SANTA CATARINA.

Titulares Suplentes
PMDB

Acélio Casagrande
Celso Maldaner
Edinho Bez
João Matos
Mauro Mariani (Licenciado)
Valdir Colatto

PT
Décio Lima
Vignatti

PSDB
Gervásio Silva

DEM
Paulo Bornhausen

PR
Nelson Goetten

PP
Angela Amin
João Pizzolatti
Zonta

PPS
Fernando Coruja
Secretário(a): .

COMISSÃO EXTERNA PARA VERIFICAR, IN LOCO, A
SITUAÇÃO DA EMBAIXADA BRASILEIRA EM HONDURAS E

COLABORAR COM OS ESFORÇOS DA COMUNIDADE
INTERNACIONAL PARA A RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA
QUE ENVOLVE O ACOLHIMENTO DO PRESIDENTE MANOEL

ZELAYA NAS DEPENDÊNCIAS DA LEGAÇÃO DO BRASIL
NESSE PAÍS.

Coordenador: Raul Jungmann (PPS)
Titulares Suplentes

PMDB
Lelo Coimbra



PT
Maurício Rands Carlos Zarattini

Janete Rocha Pietá
Paulo Pimenta

PSDB
Bruno Araújo

DEM
Claudio Cajado

PSB
Marcondes Gadelha

PPS
Raul Jungmann

PSOL
Ivan Valente
Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA PARA ACOMPANHAR A SITUAÇÃO
DA UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL.

Coordenador: Maria do Rosário (PT)
Titulares Suplentes

PMDB
Gastão Vieira (Licenciado)
Osvaldo Reis

PT
Angela Portela
Marco Maia
Maria do Rosário
Paulo Pimenta
Pedro Wilson

PSDB
Professor Ruy Pauletti
Professora Raquel Teixeira

DEM
Germano Bonow
Lira Maia

PR
Nilmar Ruiz

PP
Renato Molling

PTB
Luiz Carlos Busato

PCdoB
Manuela D'ávila
Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA PARA VISITAR AS ÁREAS ATINGIDAS
PELAS ENCHENTES NO ESTADO DO MARANHÃO.

Coordenador: Flávio Dino (PCdoB)
Titulares Suplentes

PMDB
Gastão Vieira (Licenciado)
Pedro Novais
Professor Setimo

PT
Domingos Dutra

PSDB
Carlos Brandão
Pinto Itamaraty
Roberto Rocha

DEM
Clóvis Fecury
Nice Lobão

PR
Davi Alves Silva Júnior
Zé Vieira

PP
Waldir Maranhão (Licenciado)

PSB
Ribamar Alves

PDT
Julião Amin

PTB
Pedro Fernandes

PV
Sarney Filho

PCdoB
Flávio Dino

PRB
Cleber Verde
Secretário(a): -

GRUPO DE TRABALHO DE CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS.
Coordenador: José Mentor (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Asdrubal Bentes Antonio Carlos Biscaia
Cândido Vaccarezza Arnaldo Faria de Sá
Carlos Bezerra Beto Mansur
José Eduardo Cardozo Carlos Abicalil
José Mentor Carlos Eduardo Cadoca
Mauro Benevides Fátima Pelaes
Nelson Marquezelli Milton Monti
Paulo Maluf Rubens Otoni
Reginaldo Lopes Zezéu Ribeiro
Regis de Oliveira 2 vagas
Sandro Mabel

PSDB/DEM/PPS
Arnaldo Jardim Fernando Chucre
Bruno Araújo Raul Jungmann
Bruno Rodrigues 4 vagas
José Carlos Aleluia
Ricardo Tripoli
Roberto Magalhães

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Flávio Dino 3 vagas
Marcondes Gadelha
Miro Teixeira

PV
Marcelo Ortiz Edigar Mão Branca
Secretário(a): Luiz Claudio Alves dos Santos
Local: Anexo II, Ala A, sala 153
Telefones: 3215-8652/8
FAX: 3215-8657

GRUPO DE TRABALHO PARA EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO À EVENTUAL INCLUSÃO EM ORDEM DO DIA DE
PROJETOS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, SOBRE DIREITO
PENAL E PROCESSO PENAL, SOB A COORDENAÇÃO DO

SENHOR DEPUTADO JOÃO CAMPOS.
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Carlos Biscaia
Arnaldo Faria de Sá
Marcelo Itagiba
Vinicius Carvalho
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
João Campos
Raul Jungmann
Roberto Magalhães

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Abelardo Camarinha
Flávio Dino
Vieira da Cunha
Secretário(a): .

GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A ESTUDAR O
REMANEJAMENTO DO ESPAÇO FÍSICO DAS LIDERANÇAS

PARTIDÁRIAS.



Coordenador: Hugo Leal (PSC)
Titulares Suplentes

PMDB
Osmar Serraglio
Vital do Rêgo Filho

PT
Carlos Zarattini

PR
Luciano Castro

PP
Nelson Meurer

PDT
Mário Heringer

PSC
Hugo Leal

PMN
Silvio Costa
Secretário(a): .

GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A EXAMINAR O
PARECER PROFERIDO PELA COMISSÃO ESPECIAL AO

PROJETO DE LEI Nº 203, DE 1991, QUE DISPÕE SOBRE O
ACONDICIONAMENTO, A COLETA, O TRATAMENTO, O

TRANSPORTE E A DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE
SERVIÇOS DE SAÚDE, COM VISTAS A VIABILIZAR, JUNTO À

CASA, A DELIBERAÇÃO SOBRE A MATÉRIA.
Coordenador: Arnaldo Jardim (PPS)
Titulares Suplentes

PMDB
Lelo Coimbra
Marcelo Almeida
Paulo Henrique Lustosa

PT
Fernando Ferro
Paulo Teixeira

PSDB
Paulo Abi-ackel

DEM
Jorge Khoury

PR
Maurício Quintella Lessa

PP
Dr. Nechar
José Otávio Germano

PSB
Luiza Erundina

PTB
Armando Monteiro

PPS
Arnaldo Jardim
Secretário(a): Leila Machado
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6212
FAX: 3216-6225
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