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de Trabalho Administração e Serviço Público. ....... 51238
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licitamos a retirada de tramitação do REC nº 452 / 
2010. ...................................................................... 51238

Nº 7.563/2010 – Do Sr. Ratinho Junior – Re-
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INTERSTÍCIO de 5 (cinco) sessões, para votação 
do segundo turno da PEC nº 507 de 2010. ........... 51239
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Municipal de São Paulo, Estado de São Paulo. 
Empenho do policial no combate ao crime. Luta da 
Sra. Laura Martinez contra a emenda constitucional 
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salarial nacional de policiais e bombeiros militares. 
Expectativa quanto à instalação de novas agências 
da Previdência Social no País. Empenho do orador 
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jogos de bingo no País. ......................................... 51259
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tradas de Rodagem – DER/SP, da Portaria SUP/
DER-77, de 2010, sobre a imposição de condições 
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no País.  ......................................................... 51263

VIGNATTI (PT – SC) – Participação na so-
lenidade de inauguração da sede do SEBRAE em 
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tidos e blocos partidários. ...................................... 51270

Aprovação dos nomes dos indicados por acla-
mação. ................................................................... 51270
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– Solicitação à Presidência, pelo Deputado Raul 
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nado Federal ao Projeto de Lei nº 1.176-G, de 
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providências. .................................................. 51271
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PMDB – RS). .................................................. 51272
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Sr. Deputado EDUARDO VALVERDE (PT – RO). ..... 51272
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FREITAS (PR – MG), PAULO PEREIRA DA SILVA 
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CUNHA (Bloco/PMDB – RJ), EDUARDO VALVER-
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DE (PT – RO), DANIEL ALMEIDA (Bloco/PCdoB 
– BA), DR. PAULO CÉSAR (PR – RJ), ROBERTO 
BRITTO (PP – BA), GUILHERME CAMPOS (DEM 
– SP), PAULO PEREIRA DA SILVA (PDT – SP), 
HUGO LEAL (PSC – RJ), PAULO PEREIRA DA SIL-
VA (PDT – SP), ROBERTO SANTIAGO (PV – SP), 
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB – SP), 
IVAN VALENTE (PSOL – SP), JOSÉ GENOÍNO 
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pectivas bancadas os Srs. Deputados JOÃO AL-
MEIDA (PSDB – BA), PAULO BORNHAUSEN (DEM 
– SC), DR. PAULO CÉSAR (PR – RJ), ROBERTO 
BRITTO (PP – BA), ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB 
– SP), PAULO PEREIRA DA SILVA (PDT – SP), 
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SANTIAGO (PV – SP), CHICO ALENCAR (PSOL 
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go Penal na sessão extraordinária, não obstante o 
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os Srs. Deputados ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB 
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– SP), ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB – 
SP), JOSÉ GENOÍNO (PT – SP). .......................... 51369

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Votação 
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SEÇÃO I

Ata da 221a Sessão, Extraordinária, Vespertina,  
em 14 de dezembro de 2010

Presidência dos Srs.: Inocêncio Oliveira, 2º Secretário Nelson Marquezelli,  
4º Secretário Manato, Paes de Lira, Capitão Assumção,  

§ 2º do artigo 18 do Regimento Interno

Às 13 horas comparecem à casa os 
Srs.:

Michel Temer
Marco Maia
Odair Cunha
Nelson Marquezelli
Marcelo Ortiz
Giovanni Queiroz
Partido Bloco

RORAIMA

Angela Portela PT 
Edio Lopes PMDB PmdbPtc
Francisco Rodrigues DEM 
Luciano Castro PR 
Marcio Junqueira DEM 
Maria Helena PSB PsbPcdobPrb
Total de Roraima: 6

AMAPÁ

Janete Capiberibe PSB PsbPcdobPrb
Jurandil Juarez PMDB PmdbPtc
Total de Amapá: 2

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB PmdbPtc
Beto Faro PT 
Gerson Peres PP 
Paulo Rocha PT 
Zé Geraldo PT 
Total de Pará: 5

AMAZONAS

Lupércio Ramos PMDB PmdbPtc
Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPcdobPrb
Total de Amazonas: 2

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PSC 
Anselmo de Jesus PT 

Eduardo Valverde PT 
Total de Rondônia: 3

ACRE

Sergio Petecão PMN 
Total de Acre: 1

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB 
Total de Tocantins: 1

MARANHÃO

Carlos Brandão PSDB 
Gastão Vieira PMDB PmdbPtc
Ribamar Alves PSB PsbPcdobPrb
Total de Maranhão: 3

CEARÁ

Ariosto Holanda PSB PsbPcdobPrb
Chico Lopes PCdoB PsbPcdobPrb
Eudes Xavier PT 
Flávio Bezerra PRB PsbPcdobPrb
Gorete Pereira PR 
José Airton Cirilo PT 
José Guimarães PT 
José Linhares PP 
José Pimentel PT 
Mauro Benevides PMDB PmdbPtc
Paulo Henrique Lustosa PMDB PmdbPtc
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Zé Gerardo PMDB PmdbPtc
Total de Ceará: 13

PIAUÍ

Antonio José Medeiros PT 
Júlio Cesar DEM 
Marcelo Castro PMDB PmdbPtc
Paes Landim PTB 
Total de Piauí: 4
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RIO GRANDE DO NORTE

Henrique Eduardo Alves PMDB PmdbPtc
Rogério Marinho PSDB 
Sandra Rosado PSB PsbPcdobPrb
Total de Rio Grande do Norte: 3

PARAÍBA

Luiz Couto PT 
Major Fábio DEM 
Wilson Santiago PMDB PmdbPtc
Total de Paraíba: 3

PERNAMBUCO

Ana Arraes PSB PsbPcdobPrb
Bruno Araújo PSDB 
Fernando Ferro PT 
Marcos Antonio PRB PsbPcdobPrb
Maurício Rands PT 
Pedro Eugênio PT 
Roberto Magalhães DEM 
Total de Pernambuco: 7

ALAGOAS

Augusto Farias PTB 
Benedito de Lira PP 
Joaquim Beltrão PMDB PmdbPtc
Total de Alagoas: 3

SERGIPE

José Carlos Machado DEM 
Pedro Valadares DEM 
Total de Sergipe: 2

BAHIA

Alice Portugal PCdoB PsbPcdobPrb
Colbert Martins PMDB PmdbPtc
Daniel Almeida PCdoB PsbPcdobPrb
Edson Duarte PV 
Fábio Souto DEM 
Félix Mendonça DEM 
Geraldo Simões PT 
João Leão PP 
Jorge Khoury DEM 
José Carlos Aleluia DEM 
José Carlos Araújo PDT 
José Rocha PR 
Lídice da Mata PSB PsbPcdobPrb
Luiz Alberto PT 
Luiz Bassuma PV 
Marcos Medrado PDT 
Mário Negromonte PP 
Maurício Trindade PR 

Paulo Magalhães DEM 
Tonha Magalhães PR 
Uldurico Pinto PHS 
Walter Pinheiro PT 
Total de Bahia: 22

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT 
Aelton Freitas PR 
Antônio Andrade PMDB PmdbPtc
Bilac Pinto PR 
Gilmar Machado PT 
Jô Moraes PCdoB PsbPcdobPrb
João Magalhães PMDB PmdbPtc
Lael Varella DEM 
Leonardo Monteiro PT 
Leonardo Quintão PMDB PmdbPtc
Lincoln Portela PR 
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Marcos Lima PMDB PmdbPtc
Mário Heringer PDT 
Mauro Lopes PMDB PmdbPtc
Miguel Corrêa PT 
Paulo Delgado PT 
Paulo Piau PMDB PmdbPtc
Reginaldo Lopes PT 
Virgílio Guimarães PT 
Total de Minas Gerais: 20

ESPÍRITO SANTO

Camilo Cola PMDB PmdbPtc
Capitão Assumção PSB PsbPcdobPrb
Iriny Lopes PT 
Jurandy Loureiro PSC 
Manato PDT 
Rita Camata PSDB 
Total de Espírito Santo: 6

RIO DE JANEIRO

Bernardo Ariston PMDB PmdbPtc
Chico Alencar PSOL 
Dr. Paulo César PR 
Edmilson Valentim PCdoB PsbPcdobPrb
Edson Santos PT 
Felipe Bornier PHS 
Hugo Leal PSC 
Jair Bolsonaro PP 
Léo Vivas PRB PsbPcdobPrb
Nelson Bornier PMDB PmdbPtc
Paulo Rattes PMDB PmdbPtc
Rodrigo Maia DEM 
Simão Sessim PP 
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Vinicius Carvalho PTdoB 
Total de Rio de Janeiro: 14

SÃO PAULO

Arnaldo Faria de Sá PTB 
Carlos Zarattini PT 
Devanir Ribeiro PT 
Dr. Nechar PP 
Dr. Talmir PV 
Fernando Chiarelli PDT 
Guilherme Campos DEM 
Jilmar Tatto PT 
João Dado PDT 
Jorge Tadeu Mudalen DEM 
José Eduardo Cardozo PT 
José Mentor PT 
Luiza Erundina PSB PsbPcdobPrb
Milton Monti PR 
Paes de Lira PTC PmdbPtc
Regis de Oliveira PSC 
Ricardo Berzoini PT 
Ricardo Tripoli PSDB 
Total de São Paulo: 18

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT 
Carlos Bezerra PMDB PmdbPtc
Homero Pereira PR 
Pedro Henry PP 
Thelma de Oliveira PSDB 
Valtenir Pereira PSB PsbPcdobPrb
Total de Mato Grosso: 6

DISTRITO FEDERAL

Jofran Frejat PR 
Laerte Bessa PSC 
Magela PT 
Total de Distrito Federal: 3

GOIÁS

Jovair Arantes PTB 
Luiz Bittencourt PMDB PmdbPtc
Pedro Wilson PT 
Roberto Balestra PP 
Rubens Otoni PT 
Total de Goiás: 5

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Vander Loubet PT 
Waldemir Moka PMDB PmdbPtc
Total de Mato Grosso do Sul: 3

PARANÁ

Alceni Guerra DEM 
Alex Canziani PTB 
Assis do Couto PT 
Dr. Rosinha PT 
Luiz Carlos Hauly PSDB 
Moacir Micheletto PMDB PmdbPtc
Nelson Meurer PP 
Odílio Balbinotti PMDB PmdbPtc
Reinhold Stephanes PMDB PmdbPtc
Total de Paraná: 9

SANTA CATARINA

Angela Amin PP 
Celso Maldaner PMDB PmdbPtc
Zonta PP 
Total de Santa Catarina: 3

RIO GRANDE DO SUL

Darcísio Perondi PMDB PmdbPtc
Eliseu Padilha PMDB PmdbPtc
Fernando Marroni PT 
Henrique Fontana PT 
Luis Carlos Heinze PP 
Maria do Rosário PT 
Paulo Roberto Pereira PTB 
Pepe Vargas PT 
Vieira da Cunha PDT 
Total de Rio Grande do Sul: 9

I – ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Manato) – A lista de pre-
sença registra na Casa o comparecimento de 182 Se-
nhoras Deputadas e Senhores Deputados.

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

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

sessão anterior.

II – LEITURA DA ATA

O SR. CHICO LOPES, servindo como 2º Secre-
tário, procede à leitura da ata da sessão antecedente, 
a qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Manato) – Passa-se à lei-
tura do expediente.

O SR. CHICO LOPES, servindo como 1º Secre-
tário, procede à leitura do seguinte

III – EXPEDIENTE
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COMISSÃO DE  
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA

Of. nº 358 – PP/2010 – CCJC 

Brasília, 9 de novembro de 2010

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

Assunto: encaminhamento de proposição.

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

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 2.768/2010, apreciado por este Órgão 
Técnico, nesta data.

Atenciosamente, – Deputado Eliseu Padilha, 
Presidente.

Publique-se.
Em 14-12-10. – Michel Temer, Presi-

dente.

Of. nº 394 – PP/2010 – CCJC 

Brasília, 30 de novembro de 2010

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

Assunto: encaminhamento de proposição.

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

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 2.834/2010, apreciado por este Órgão 
Técnico, nesta data.

Atenciosamente, – Deputado Eliseu Padilha, 
Presidente.

Publique-se.
Em 14-12-10. – Michel Temer, Presi-

dente.

 
Of. nº 400 – PP/2010 – CCJC 

Brasília, 7 de dezembro de 2010

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

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: 2.559/10, 2.587/10, 
2.784/10 e 2.791/10.

Atenciosamente, – Deputado Eliseu Padilha, 
Presidente.

Publique-se.
Em 14-12-10. – Michel Temer, Presi-

dente.

Of. nº 401 – PP/2010 – CCJC 

Brasília, 7 de dezembro de 2010 

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

Assunto: encaminhamento de proposição

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen-

to ao Art. 58 do Regimento Interno, a apreciação por 
este Órgão Técnico, nesta data, do Projeto de Lei nº 
2.607-B/2007.

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

Atenciosamente, – Deputado Eliseu Padilha, 
Presidente.

Publique-se.
Em 14-12-10. – Michel Temer, Presi-

dente.

 
Of. nº 403 – PP/2010 – CCJC 

Brasília, 7 de dezembro de 2010 

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

Assunto: encaminhamento de proposição

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen-

to ao Art. 58 do Regimento Interno, a apreciação por 
este Órgão Técnico, nesta data, do Projeto de Lei nº 
5.077-C/2009.

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

Atenciosamente, – Deputado Eliseu Padilha, 
Presidente.

Publique-se.
Em 14-12-10. – Michel Temer, Presi-

dente.
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Of. nº 406 – PP/2010 – CCJC 

Brasília, 8 de dezembro de 2010 

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

Assunto: encaminhamento de proposição

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

cias regimentais cabíveis, as Propostas de Emenda à 
Constituição nºs 473/2001 e 566/02, 484/05, 342/09, 
393/09, 434/09 e 441/09, apensadas, apreciadas por 
este Órgão Técnico, nesta data.

Atenciosamente, – Deputado Eliseu Padilha, 
Presidente.

Publique-se.
Em 14-12-10. – Michel Temer, Presi-

dente.

Of. nº 408 – PP/2010 – CCJC 

Brasília, 8 de dezembro de 2010. 

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

Assunto: encaminhamento de proposição

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen-

to ao Art. 58 do Regimento Interno, a apreciação por 
este Órgão Técnico, nesta data, dos Projetos de Lei 
nºs 206-A/2003 e 4.518/04, apensado.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação 
dos referidos projetos e parecer a eles oferecido.

Atenciosamente, – Deputado Eliseu Padilha, 
Presidente.

Publique-se.
Em 14-12-10. – Michel Temer, Presi-

dente.

Of. nº 412 – PP/2010 – CCJC 

Brasília, 8 de dezembro de 2010. 

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

Assunto: encaminhamento de proposição

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen-

to ao Art. 58 do Regimento Interno, a apreciação por 

este Órgão Técnico, nesta data, do Projeto de Lei nº 
4.505-A/2008.

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

Atenciosamente, – Deputado Eliseu Padilha, 
Presidente.

Publique-se.
Em 14-12-10. – Michel Temer, Presi-

dente.

Of. nº 413 – PP/2010 – CCJC 

Brasília, 8 de dezembro de 2010. 

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

Assunto: encaminhamento de proposição

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen-

to ao Art. 58 do Regimento Interno, a apreciação por 
este Órgão Técnico, nesta data, dos Projetos de Lei 
nºs 4.605-A/2009 e 4.953/09, apensado.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação 
dos referidos projetos e parecer a eles oferecido.

Atenciosamente, – Deputado Eliseu Padilha, 
Presidente.

Publique-se.
Em 14-12-10. – Michel Temer, Presi-

dente.

Of. nº 414 – PP/2010 – CCJC 

Brasília, 8 de dezembro de 2010. 

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

Assunto: encaminhamento de proposição

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen-

to ao Art. 58 do Regimento Interno, a apreciação por 
este Órgão Técnico, nesta data, do Projeto de Lei nº 
5.674-B/2009.

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

Atenciosamente, – Deputado Eliseu Padilha, 
Presidente.

Publique-se.
Em 14-12-10. – Michel Temer, Presi-

dente.
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Of. nº 415 – PP/2010 – CCJC 

Brasília, 8 de dezembro de 2010 

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

Assunto: encaminhamento de proposição

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen-

to ao Art. 58 do Regimento Interno, a apreciação por 
este Órgão Técnico, nesta data, do Projeto de Lei nº 
5.915-C/2009.

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

Atenciosamente, – Deputado Eliseu Padilha, 
Presidente.

Publique-se.
Em 14-12-10. – Michel Temer, Presi-

dente.

Of. nº 416 – PP/2010 – CCJC 

Brasília, 8 de dezembro de 2010 

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

Assunto: encaminhamento de proposição

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen-

to ao Art. 58 do Regimento Interno, a apreciação por 

este Órgão Técnico, nesta data, dos Projetos de Lei 
nºs 4.495-A/2008 e 4.520/08, apensado.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação 
dos referidos projetos e parecer a eles oferecido.

Atenciosamente, – Deputado Eliseu Padilha, 
Presidente.

Publique-se.
Em 14-12-10. – Michel Temer, Presi-

dente.

Of. nº 418 – PP/2010 – CCJC 

Brasília, 14 de dezembro de 2010

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

Assunto: encaminhamento de proposição.

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

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 2.912/2010, apreciado por este Órgão 
Técnico, nesta data.

Atenciosamente, – Deputado Eliseu Padilha, 
Presidente.

Publique-se.
Em 14-12-10. – Michel Temer, Presi-

dente.
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COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Ofício nº 372 /2010 – P 

 Brasília, 1 de dezembro de 2010

Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer 
Presidente da Câmara dos Deputados

Assunto: Publicação do PL nº 7.140/2002

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento 

ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a apre-
ciação do Projeto de Lei nº 7.140/2002, do Sr. Lincoln 
Portela, que “Altera o Código de Defesa do Consumidor 
de forma a garantir o acesso gratuito dos consumido-
res aos serviços de atendimento”.

2. Solicito portanto autorizar a publicação da re-
ferida proposição e do parecer a ela oferecido.

Atenciosamente, – Deputado Claudio Cajado, 
Presidente.

Publique-se.
Em 14-12-10. – Michel Temer, Presi-

dente.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Of. Pres. nº 306/10 – CEC

Brasília, 1 de dezembro de 2010

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

Assunto: Comunica apreciação de proposição.

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

cias regimentais cabíveis, que o Projeto de Lei nº 6.642-
A/2009, foi apreciado, nesta data, por esta Comissão.

Atenciosamente, – Deputado Angelo Vanhoni, 
Presidente 

Publique-se.
Em 14-12-10. – Michel Temer, Presi-

dente.

Of. Pres. nº 315/10 – CEC

Brasília, 1 de dezembro de 2010

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

Assunto: Comunica apreciação de proposições.

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

dências regimentais cabíveis, que o Projeto de Lei nº 

7.026/2010, foi apreciado, nesta data, por esta Co-
missão.

Atenciosamente, – Deputado Angelo Vanhoni, 
Presidente 

Publique-se.
Em 14-12-10. – Michel Temer, Presi-

dente.

 
Of. Pres. nº 317/10 – CEC

Brasília, 8 de dezembro de 2010

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

Assunto: Comunica apreciação de proposições.

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

dências regimentais cabíveis, que o Projeto de Lei 
nº 1.139/2007 e os PL’s nºs 2.151/2007, 2.575/2007, 
3.301/2008, 3.686/2008, 4.143/2008, 6.722/2010 e 
7.250/2010, apensados, foram apreciados, nesta data, 
por esta Comissão.

Atenciosamente, – Deputado Angelo Vanhoni, 
Presidente 

Publique-se.
Em 14-12-10. – Michel Temer, Presi-

dente.

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E  
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Of. nº 18/10 – CMADS 

Brasília, 8 de dezembro de 2010

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

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

mento Interno, comunico a Vossa Excelência a apre-
ciação, nesta data, do Projeto de Lei nº 7.397, de 2006 
, por este Órgão Técnico.

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

Respeitosamente, – Deputado Jorge Khoury, 
Presidente.

Publique-se.
Em 14-12-10. – Michel Temer, Presi-

dente.
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Of. nº 19/10 – CMADS 

Brasília, 8 de dezembro de 2010

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

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

mento Interno, comunico a Vossa Excelência a aprecia-
ção, nesta data, do Projeto de Lei nº 4.776, de 2009, 
por este Órgão Técnico.

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

Respeitosamente, – Deputado Jorge Khoury, 
Presidente.

Publique-se.
Em 14-12-10. – Michel Temer, Presi-

dente.

Of. nº 21/10 – CMADS 

Brasília, 8 de dezembro de 2010

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

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

mento Interno, comunico a Vossa Excelência a aprecia-
ção, nesta data, do Projeto de Lei nº 6.859, de 2010, 
por este Órgão Técnico.

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

Respeitosamente, – Deputado Jorge Khoury, 
Presidente.

Publique-se.
Em 14-12-10. – Michel Temer, Presi-

dente.

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA

Ofício nº 409/2010 – P

Brasília, 1 de dezembro de 2010.

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen-

to ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a 

apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei 
nº 1.885/07

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

Respeitosamente, – Deputado Vieira da Cunha,  
Presidente.

Publique-se.
Em 14-12-10. – Michel Temer, Presi-

dente.

Ofício nº 410/2010 – P

Brasília, 1 de dezembro de 2010.

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen-

to ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a 
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei 
nº 1.922/07

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

Respeitosamente, – Deputado Vieira da Cunha,  
Presidente.

Publique-se.
Em 14-12-10. – Michel Temer, Presi-

dente.

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

Of. P – 354/10 – CVT

Brasília, 8 de dezembro de 2010

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

Assunto: Apreciação conclusiva de projeto de lei

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

Regimento Interno, comunico a V. Exª que a Comissão 
de Viação e Transportes, em reunião ordinária realizada 
hoje rejeitou o Projeto de Lei nº 7.464/10 – do Sr. Jair 
Bolsonaro – que “inclui parágrafo único no art. 65 da 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu 
o Código de Trânsito Brasileiro – CTB”. 

Atenciosamente, – Deputado Pedro Fernandes,  
Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

Publique-se.
Em 14-12-10. – Michel Temer, Presi-

dente.
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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 CON-
TRA ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

(IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA)

Ofício nº 5/10 – Pres.

Brasília, 1º de dezembro de 2010

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

Assunto: Publicação – PEC 422-A/2005

Senhor Presidente,
Em reunião ordinária realizada hoje, a COMIS-

SÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARE-
CER À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 422-A, DE 2005, QUE “ACRESCENTA PARÁGRA-
FO AO ARTIGO 125 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL”, 
CRIANDO VARAS ESPECIALIZADAS PARA JULGAR 
AÇÕES CONTRA ATOS DE IMPROBIDADE ADMI-
NISTRATIVA” aprovou, contra o voto do deputado 
Francisco Praciano, o Parecer do Relator, deputado 
Moreira Mendes. 

Assim, solicito a Vossa Excelência a publicação 
da referida matéria, na forma regimental.

Atenciosamente, – Deputado Vital do Rêgo 
Filho, Presidente.

Publique-se.
Em 14-12-10. – Michel Temer, Presi-

dente.

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A  
PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI  

Nº 4.529, DE 2004, DA COMISSÃO ESPECIAL 
DESTINADA A ACOMPANHAR E ESTUDAR PRO-
POSTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JU-
VENTUDE, QUE “DISPÕE SOBRE O ESTATUTO 

DA JUVENTUDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 
(ESTATUTO DA JUVENTUDE)

Ofício nº 33/10 – Pres.

Brasília, 23 de novembro de 2010

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

Assunto: Publicação – PL 4.529/04

Senhor Presidente,
Em reunião ordinária realizada hoje, a COMISSÃO 

ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER AO 
PROJETO DE LEI Nº 4.529, DE 2004, DA COMISSÃO 
ESPECIAL DESTINADA A ACOMPANHAR E ESTU-
DAR PROPOSTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA 
A JUVENTUDE, QUE “DISPÕE SOBRE O ESTATUTO 
DA JUVENTUDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” 
aprovou, por unanimidade, o Parecer da Relatora, de-
putada Manuela D’Avila. 

Assim, solicito a Vossa Excelência a publicação 
da referida matéria, na forma regimental.

Atenciosamente, – Deputado Lobbe Neto, Pre-
sidente.

Publique-se.
Em 14-12-10. – Michel Temer, Presi-

dente.
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DECLARAÇÃO
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PROJETO DE LEI Nº 8.005, DE 2010 
(Do Senado Federal) 

PLS Nº 477/09 
OFÍCIO Nº 2.364/10 (SF)

Dispõe sobre a responsabilidade das 
empresas que fabricam, importam, comer-
cializam ou instalam vidros automotivos 
pela coleta e destinação final ambientalmen-
te adequada dos produtos descartados.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a coleta e a desti-

nação final ambientalmente adequada dos resíduos 
provenientes de vidros automotivos descartados.

Art. 2º As empresas que fabricam, importam, 
comercializam ou instalam vidros automotivos são 
responsáveis pela coleta e pela destinação final am-
bientalmente adequada dos produtos, sem condições 
de uso ou em desuso, descartados.

§ 1º Para os efeitos desta Lei, entendem-se por 
destinação final ambientalmente adequada os pro-
cessos de reciclagem e outras formas de valorização 
ou de destinação dos resíduos provenientes de vi-
dros automotivos descartados admitidas pelos órgãos 
competentes do Sistema Nacional do Meio Ambiente 
(Sisnama).

§ 2º Os vidros automotivos fabricados ou im-
portados deverão trazer símbolo que informe ao con-
sumidor que seus resíduos submetem-se a sistema 
especial de coleta.

§ 3º As empresas que comercializam ou instalam 
vidros automotivos são obrigadas a receber em depó-
sito os produtos descartados e a efetuar a devolução 
desses resíduos aos fabricantes e importadores.

§ 4º Os fabricantes e os importadores poderão, 
de forma individual ou coletiva, operar os sistemas de 
destinação final de que trata esta Lei em instalações 
próprias ou mediante a contratação de serviços espe-
cializados de terceiros.

§ 5º A contratação de serviços especializados de 
terceiros para os fins previstos no § 4º não isenta as 
empresas contratantes de responsabilidade por danos 
ambientais que venham a ser provocados.

§ 6º As empresas responsáveis pela destinação 
final dos vidros automotivos descartados deverão ob-
ter o licenciamento ambiental junto à autoridade am-
biental competente.

§ 7º A responsabilidade das empresas fabricantes 
ou importadoras somente cessará quando os vidros 
automotivos descartados forem reaproveitados em 
novos produtos, na forma de novos insumos, em seu 
ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou tiverem outra 

destinação final estabelecida pelo órgão ambiental 
competente.

§ 8º As empresas de que trata o caput deverão 
comprovar, quando solicitado pelos órgãos ambientais 
competentes, a destinação que deram aos vidros au-
tomotivos inservíveis.

Art. 3º Ficam proibidas as seguintes formas de 
destinação ou disposição final de vidros automotivos:

I – despejo no lixo doméstico, comercial ou in-
dustrial;

II – lançamento em corpos hídricos de qualquer 
natureza, em praias, no mar e em áreas de mangue;

III – lançamento a céu aberto, sob quaisquer con-
dições, bem como em cavidades subterrâneas.

Art. 4º A ação ou omissão de pessoas físicas ou 
jurídicas que importem inobservância dos preceitos 
desta Lei e de seus regulamentos sujeitam os infrato-
res às penalidades dispostas na Lei nº 9.605, de 12 de 
fevereiro de 1998, e nas demais leis pertinentes.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor 120 (cento e vinte) 
dias após a data de sua publicação.

Senado Federal,    de dezembro de 2010. – Sena-
dor José Sarney, Presidente do Senado Federal.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 5.370 2010 

(Da Comissão de Meio Ambiente e  
Desenvolvimento Sustentável) 

Requerimento de informação ao Minis-
tro do Planejamento, Orçamento e Gestão, 
sobre critérios técnicos de fixação do preço 
de arrendamento aplicados por este Minis-
tério para a atividade portuária.

Senhor Presidente,
A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimen-

to Sustentável – CMADS, Comissão Permanente da 
Egrégia Câmara dos Deputados da República Fede-
rativa do Brasil criada pela Resolução nº 20 de 18 de 
março de 2004, vem mui respeitosamente à presença 
de Vossa Excelência, com fundamento no art. 58, § 
2º, incisos III e V da Constituição Federal e no art. 24, 
inciso V do Regimento Interno da Câmara dos Depu-
tados, vem apresentar pedido de informações escritas 
a Vossa Excelência quanto a assunto da competência 
desta Comissão e da alçada do Ministério do Plane-
jamento, Orçamento e Gestão da União Federal, con-
forme exposto a seguir. 

O regime jurídico da exploração dos portos or-
ganizados e das instalações portuárias é atualmente 
regulado pela Lei Federal nº 8.630, de 25 de feverei-
ro de 1993.
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O art. 4º, inciso I do referido diploma prevê a ex-
ploração de instalação portuária em terreno de pro-
priedade da União Federal, por meio de contrato de 
arrendamento, in verbis:

Art. 4° Fica assegurado ao interessado o direito 
de construir, reformar, ampliar, melhorar, arrendar e 
explorar instalação portuária, dependendo: 

I – de contrato de arrendamento, celebrado 
com a União no caso de exploração direta, ou com 
sua concessionária, sempre através de licitação, quan-
do localizada dentro dos limites da área do porto or-
ganizado;

O arrendamento de propriedade imóvel da União 
Federal é regulado pelo Decreto-Lei nº 9.760, de 05 
de setembro de 1946, pelo Decreto-Lei nº 2.398, de 
21 de dezembro de 1987 e pela Lei Federal nº 9.636, 
de 15 de maio de 1998.

Os mencionados diplomas – especialmente o art. 
18, § 5º da Lei nº 9.636/1998 – estabelecem que o ar-
rendamento seja oneroso quando destinado à execução 
de empreendimento de fim lucrativo; é o caso claro do 
arrendamento para atividade portuária.

Desde a edição do Decreto Federal nº 3.125, de 
29 de julho de 1999, compete ao titular do Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão a autorização 
de cessão de imóveis da União Federal.

Destarte, segundo o arcabouço normativo atual, 
compete ao Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão autorizar o arrendamento de propriedade imóvel 
da União Federal para a exploração de atividade portu-
ária, inclusive quanto à fixação do valor da cessão.

Esta Comissão reconhece que a fixação deste 
valor está no âmbito da discricionariedade técnica da 
Administração; não obstante, a CMADS reafirma que 
discricionariedade não se confunde com arbítrio. Qual-
quer atividade administrativa, discricionária ou não, 
está sempre sujeita ao interesse público.

Neste diapasão, a CMADS entende que o ar-
rendamento da União para a atividade portuária (e 
qualquer outra atividade privada lucrativa) não pode 
desconsiderar a defesa e a preservação do meio am-
biente, porquanto incumbência do arrendante pelo art. 
225 da Constituição da República e princípio informa-
dor da atividade arrendatário pelo art. 170, inciso VI, 
também da Lei Magna.

Ainda neste viés, tem-se que o preço do arren-
damento, ainda que discricionário, não pode fugir des-
ta baliza superior: há de compreender os custos de 
reparação pelos danos ambientais efetivos e poten-
ciais imputáveis ao arrendatário, conforme a regra do 
“poluidor-pagador”.

No entanto, esta Comissão não tem como afe-
rir se assim tem sido feito no âmbito do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, porquanto des-
conhece os critérios técnicos de fixação do preço de 
arrendamento aplicados pelo Ministério para a ativi-
dade portuária.

Por conta disto – e este é o cerne da presente 
solicitação de informações –, esta Comissão Parla-
mentar solicita a Vossa Excelência que esclareça, de 
forma minuciosa, quais são os critérios utilizados pelo 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão na 
fixação do preço a ser pago à União Federal nos ar-
rendamentos realizados pela última, como arrendante, 
para a exploração de atividade portuária por particular, 
na forma do art. 4º da Lei nº 8.630/1993, do art. 6º do 
Decreto-Lei nº 2.398/1987 (com a redação dada pela Lei 
nº 9.636/1998), e no art. 18 da Lei nº 9.636/1998 (com 
a redação dada pela Lei nº 11.481/2007). Destaca-se 
que estes esclarecimentos deverão se dar por escrito, 
conforme a previsão do art. 24, inciso V do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados.

Sala das Sessões, 17 de novembro de 2010. – 
Deputado Marcos Montes, Presidente em exercício.

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,    de    de 2009. – 
Deputado Marcos Maia, Primeiro-Vice-Presidente, 
Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Michel 
Temer, “ad referendum” da Mesa, do relatório 
do Dep. Marco Maia, pelo encaminhamento.

Em 13-12-2010.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 5.371, DE 2010 

(Do Sr. Luiz Carlos Hauly)

Requer seja solicitada ao Ministério 
da Defesa informações sobre o Sistema 
de Registro de Preços, pregão eletrônico 
nº 98-2010, vinculado à ENGEPRON.

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 
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a Mesa, seja solicitada informações ao Ministério da 
Defesa sobre o Sistema de Registro de Preços (SRP), 
pregão eletrônico nº 98-2010, da Empresa Gerencial 
de Projetos Navais, que trata da prestação de serviços 
de transporte para 588 Lanchas Escolas para atender 
o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, 
nos seguintes termos:

Se a área de atuação legal e objetivos estatutários 
e regimentais da EMGEPRON autoriza efetuar Registro 
de Preço na modalidade acima descrita;

A partir de qual ano a EMGEPRON presta serviço 
de transporte similar ao de Lanchas Escolas;

Qual o valor estimado da contratação e a fonte 
de recursos?

Quais serão os beneficiários do contrato?
Qual são os atos oficiais do Ministério da Defesa 

e Ministério da Educação que permitiu à ENGEPRON 
realizar tal Registro de Preço e ainda intermediar os 
serviços de transporte por Lancha Escola no Programa 
Caminho da Escola do Fundo Nacional de Desenvol-
vimento da Educação?

Cópia de todos os instrumentos pertinentes ao 
referido Registro de Preço citado;

Justificação

Segundo ato oficial veiculada na imprensa na-
cional (jornal Brasil Econômico – edição de 22 de no-
vembro de 2010 – página 39), a EMGEPRON, vincu-
lada ao Ministério da Defesa, está realizando registro 
de preços para a prestação serviços terceirzados que 
foge de seus principais objetivos.

Deste modo, é de suma importância que a Câ-
mara dos Deputados tome conhecimento acerca do 
referido registro de preços, de modo a verificar a le-
galidade e a conveniência e oportunidade de referida 
prestação de serviços. 

Sala das Sessões, 23 novembro de 2010. – 
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,  de  de 2009. – Deputa-
do Marcos Maia, Primeiro-Vice-Presidente, Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Michel 
Temer, “ad referendum” da Mesa, do relatório 
do Dep. Marco Maia, pelo encaminhamento.

Em 13-12-2010.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 5.372 , DE 2010  

(Do Sr. Luiz Carlos Hauly)

Requer o envio de solicitação de in-
formações ao Ministro da Defesa sobre o 
gasto com a manutenção das tropas bra-
sileiras no Haiti.

Senhor Presidente,
Requer, ouvido o plenário nos termos regimen-

tais, a determinação pela Mesa de envio de solicitação 
de informações ao Ministro de Estado da Defesa para 
informar sobre os gastos do governo brasileiro com 
a manutenção das tropas brasileiras no Haiti, desde 
o envio da primeira tropa, discriminando, mês a mês 
de janeiro de 2005 a novembro de 2010, as despesas 
referentes ao pagamento de remuneração, apoio lo-
gístico, transporte aere e manutenção das tropas no 
referido país, bem como os valores efetivamente res-
sarcidos pela ONU, conforme o Acordo Internacional 
efetivado.

Justificação

A autorização para que militares brasileiros se 
deslocassem para apoiar a Força de Paz da ONU no 
Haiti ocorreu após uma longa discussão no Congres-
so Nacional.

Entretanto, é preciso saber o volume de gastos 
efetivados pelo governo brasileiro nessa operação, com-
prometendo a transparência das contas públicas.

Assim, é de suma importância que à Câmara dos 
Deputados tome conhecimento do valor das operações 
e o montante dos gastos efetivados.

Sala das Sessões,    de novembro de 2010. – 
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,  de  de 2009. – Deputa-
do Marcos Maia, Primeiro-Vice-Presidente, Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Michel 
Temer, “ad referendum” da Mesa, do relatório 
do Dep. Marco Maia, pelo encaminhamento.

Em 13-12-2010.
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 5.373 DE 2010 

(Do Sr. Jair Bolsonaro)

Solicita informações ao Senhor Mi-
nistro de Estado do Meio Ambiente sobre 
legislação e normas que regulem a pesca 
nas baías de Angra dos Reis, da Ilha Gran-
de e de Paraty e sobre competência para 
fiscalização de tais atividades.

Senhor Presidente:
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 

Federal c/c os arts. 24, inciso V e § 2º, 102 e 115, in-
ciso I, do Regimento Interno, requeiro a V. Exa., após 
ouvida a mesa, seja encaminhado ao Senhor Ministro 
de Estado do Meio Ambiente, pedido de informações 
sobre:

Que legislação, assim entendida como leis, de-
cretos, portarias e outras normas legais, regula as 
atividades pesqueiras comercial, esportiva, artesanal 
e de sobrevivência nas baías de Angra dos Reis, da 
Ilha Grande e de Paraty?

Que legislação, assim entendida como leis, de-
cretos, portarias e outras normas legais, regula a ati-
vidade pesqueira esportiva em apneia praticada por 
amadores nativos e turistas?

Quais órgãos federais, estaduais e municipais 
têm competência para fiscalizar tais atividades na-
quelas regiões?

Se houver legislação que proíba a pesca de so-
brevivência, realizada com varas, caniços, redes, puçás 
e outros meios artesanais, quais providências podem 
ser adotadas em benefícios de pescadores, alguns 
com mais de 80 anos, que dependem de tal atividade 
para sustento próprio e de seus familiares?

Sala das Sessões, 23 de novembro de 2010. – 
Jair Bolsonaro, Deputado Federal PP – RJ.

Justificação

A presente solicitação visa esclarecer centenas de 
pescadores artesanais que praticam, há anos, pesca 
de sobrevivência naquela região e, nos últimos tem-
pos, vêm sofrendo freqüentes ameaças por pessoas 
que se identificam como fiscais e que, entretanto, não 
prestam orientações precisas dos procedimentos a ser 
adotados por aquela gente, na maioria, de extrema 
humildade e dependente de tal atividade para sobre-
vivência própria e de seus dependentes.

Da mesma forma, é freqüente a atividade de 
pesca comercial, de lazer, esportiva e de outras mo-
dalidades, o que motiva a necessidade de esclareci-
mentos amplos sobre o assunto, a fim que possam ser 
transmitidos aos interessados.

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,    de    de 2009. – 
Deputado Marcos Maia, Primeiro-Vice-Presidente, 
Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Michel 
Temer, “ad referendum” da Mesa, do relatório 
do Dep. Marco Maia, pelo encaminhamento.

Em 13-12-2010.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 5.374 DE 2010 

(Do Sr. Jair Bolsonaro)

Solicita informações ao Senhor Minis-
tro de Estado da Pesca e Aquicultura sobre 
legislação e normas que regulem a pesca 
nas baías de Angra dos Reis, da Ilha Gran-
de e de Paraty e sobre competência para 
fiscalização de tais atividades.

Senhor Presidente:
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 

Federal c/c os arts. 24, inciso V e § 2º, 102 e 115, in-
ciso I, do Regimento Interno, requeiro a V. Exa., após 
ouvida a mesa, seja encaminhado ao Senhor Ministro 
de Estado da Pesca e Aquicultura, pedido de informa-
ções sobre:

Que legislação, assim entendida como leis, de-
cretos, portarias e outras normas legais, regula as 
atividades pesqueiras comercial, esportiva, artesanal 
e de sobrevivência nas baías de Angra dos Reis, da 
Ilha Grande e de Paraty?

Que legislação, assim entendida como leis, de-
cretos, portarias e outras normas legais, regula a ati-
vidade pesqueira esportiva em apneia praticada por 
amadores nativos e turistas?

Quais órgãos federais, estaduais e municipais 
têm competência para fiscalizar tais atividades na-
quelas regiões?

Se houver legislação que proíba a pesca de so-
brevivência, realizada com varas, caniços, redes, puçás 
e outros meios artesanais, quais providências podem 
ser adotadas em benefícios de pescadores, alguns 
com mais de 80 anos, que dependem de tal atividade 
para sustento próprio e de seus familiares?

Sala das Sessões, 23 de novembro de 2010. – 
Jair Bolsonaro, Deputado Federal PP – RJ.
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Justificação

A presente solicitação visa esclarecer centenas de 
pescadores artesanais que praticam, há anos, pesca 
de sobrevivência naquela região e, nos últimos tem-
pos, vêm sofrendo freqüentes ameaças por pessoas 
que se identificam como fiscais e que, entretanto, não 
prestam orientações precisas dos procedimentos a ser 
adotados por aquela gente, na maioria, de extrema 
humildade e dependente de tal atividade para sobre-
vivência própria e de seus dependentes.

Da mesma forma, é freqüente a atividade de 
pesca comercial, de lazer, esportiva e de outras mo-
dalidades, o que motiva a necessidade de esclareci-
mentos amplos sobre o assunto, a fim que possam ser 
transmitidos aos interessados.

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,    de    de 2009. – 
Deputado Marcos Maia, Primeiro-Vice-Presidente, 
Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Michel 
Temer, “ad referendum” da Mesa, do relatório 
do Dep. Marco Maia, pelo encaminhamento.

Em 13-12-2010.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 5.375 DE 2010 

(Da Senhora Vanessa Grazziotin) 

Solicita ao Senhor Ministro da Fazen-
da, no âmbito da Secretaria da Receita Fede-
ral, informações acerca de disponibilidade 
de embarcações na região amazônica.

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 Fazenda, no âmbito da 
Secretaria da Receita Federal, o que segue:

Com o intuito de viabilizar o desenvolvimento das 
ações na área de fronteira do país, fundamental no de-
senvolvimento da região amazônica, há necessidade 
da soma de esforços da Secretaria da Receita Fede-
ral juntamente com a Polícia Federal para dinamizar o 
processo de planejamento estratégico da área.

Segundo informações, há embarcações blin-
dadas pertencentes à Secretaria da Receita Federal 

que estão paradas por apresentarem avarias. Assim, 
a certeza da existência de pessoal e equipamentos 
suficientes visando resguardar nossas fronteiras per-
mitirá não só o incremento de projetos específicos na 
área de comércio bem como da segurança, além de 
outros de integração com a sociedade.

Nesse sentido, solicito informações do real efetivo 
material da Secretaria da Receita Federal existentes 
na Amazônia, discriminando por unidades e especifi-
cando por Estados.

Sala das Sessões, 23 de novembro de 2010. – 
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,    de    de 2009. – 
Deputado Marcos Maia, Primeiro-Vice-Presidente, 
Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Michel 
Temer, “ad referendum” da Mesa, do relatório 
do Dep. Marco Maia, pelo encaminhamento.

Em 13-12-2010.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 5.376 , DE 2010 
(Do Sr. Dr. Rosinha)

Solicita ao Sr. Ministro de Estado da 
Justiça informações a respeito dos recur-
sos destinados ao Estado do Paraná para 
a área de Segurança Pública, no período 
de 1998 a 2010.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exª, com base no art. 50 da Cons-

tituição Federal e na forma dos arts. 115 e 116 do 
Regimento Interno, que, ouvida a Mesa, sejam soli-
citadas as seguintes informações ao Sr. Ministro de 
Estado da Justiça.

1. Quantos milhões de reais o Ministério da Justi-
ça aprovou e repassou para projetos na área de segu-
rança pública ao governo do Paraná e aos municípios 
paranaenses de 1998 a 2010?

2. Do total de projetos aprovados quais foram 
executados no prazo?

3. Do total de projetos quais não foram execu-
tados no prazo e em não sendo executados no prazo 
(prorrogação autorizada) quando começaram a ser 
executados?
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4. Quantos projetos no mesmo período de 1998 
a 2010 não foram executados e tiveram os recursos 
devolvidos ao Ministério?

5. Somados, quanto o Paraná devolveu ao Minis-
tério da Justiça no período?

6. Sabemos que uma das principais linhas de 
atuação do Pronasci é o investimento na área de pre-
venção. Nos casos em que os projetos de prevenção 
não são executados, que sanções o Estado que não 
executou recebe?

7. Em caso de não execução de projetos apro-
vados pelo Ministério da Justiça e a consequente de-
volução dos recursos, o Estado passa a não receber 
mais aquele recurso? E, além de não receber mais 
aquele recurso, existe multa ou outro tipo de sanção 
por devolver recursos federais junto ao Ministério da 
Justiça?

8. Quais os nomes dos técnicos da SESP res-
ponsáveis pela apresentação e gestão dos projetos de 
segurança no período solicitado?

Justificação

O Governo Federal estabeleceu como uma das 
suas principais prioridades a área de Segurança Pú-
blica. O Ministério da Justiça ampliou os recursos para 
esta área e estabeleceu novos paradigmas. Agora to-
dos os estados precisam ter projetos na área de pre-
venção à violência. Criou-se o Pronasci – Programa 
Nacional de Segurança Pública com Cidadania com 
base nessa nova filosofia.

Várias organizações da sociedade civil que com-
põem o Conselho Permanente de Direitos Humanos do 
Paraná têm cobrado do Governo Estadual mais recursos 
na área de segurança, principalmente projetos na área de 
prevenção. A resposta que se obtém do Governo Estadual 
é que o Ministério da Justiça vem cortando recursos ano 
após ano. No entanto, outros estados da Federação não 
têm este problema. A informação que estas organizações 
obtiveram de maneira não oficial é que o Paraná vem re-
cebendo menos recursos porque sequer executa os proje-
tos aprovados, tendo, ano após ano, devolvido recursos e 
com isso sendo penalizado com a diminuição de recursos 
e multas, conforme o que determina a Lei.

Em junho do corrente protocolamos junto à Mesa 
Requerimento de Informação com escopo semelhante, 
mas abrangendo um período de tempo de apenas três 
anos, no que fomos atendidos.

No entanto necessitamos de informações mais 
abrangentes para entender o que está acontecendo 
na área de segurança pública do Paraná, razão pela 
qual apresentamos novo Requerimento.

Sala das Sessões, 23 de novembro de 2010. – 
Deputado Dr Rosinha.

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,    de    de 2009. – 
Deputado Marcos Maia, Primeiro-Vice-Presidente, 
Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Michel 
Temer, “ad referendum” da Mesa, do relatório 
do Dep. Marco Maia, pelo encaminhamento.

Em 13-12-2010.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 5.377 DE 2010 

(Da Senhora Vanessa Grazziotin) 

Solicita ao Senhor Ministro da Defesa 
informações acerca da infraestrutura aero-
portuária no Estado do Amazonas.

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 Defesa o que segue:

A cidade de Manaus será uma das sedes da Copa 
de 2014, evento de grande importância mundial e que 
requer obras significativas para recepcionar pessoas 
de todas as partes do mundo. 

Ainda, a cidade de Manaus possui o 3º aeropor-
to em carga do país, que foi construído há quase 40 
anos, com previsão no projeto original de duas am-
pliações que ainda não foram realizadas, tornando o 
aeroporto obsoleto.

Considerando não somente o advento da Copa 
Mundial, mas também a atual dimensão econômica e 
demográfica da Zona Franca de Manaus, solicitamos 
informações relativas à execução das obras de am-
pliação Terminal de Passageiros e Cargas no Aero-
porto Internacional de Manaus assim como projetos 
futuros para atendimento das demandas daquele pólo 
industrial. 

Sala das Sessões, 23 de novembro de 2010. – 
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,    de    de 2009. – 
Deputado Marcos Maia, Primeiro-Vice-Presidente, 
Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Michel 
Temer, “ad referendum” da Mesa, do relatório 
do Dep. Marco Maia, pelo encaminhamento.

Em 13-12-2010.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 5.378 DE 2010 

(Da Senhora Vanessa Grazziotin) 

Solicita ao Senhor Ministro da Justi-
ça, no âmbito do Departamento da Polícia 
Federal, informações acerca de disponibi-
lidade de equipamentos para efetuar fis-
calização.

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 do 
Departamento da Polícia Federal, o que segue:

Conforme noticiado, dois policiais federais fo-
ram mortos quando da fiscalização à embarcação 
que transportava drogas. O confronto entre policiais 
federais e quadrilha de traficantes peruanos ocor-
reu no rio Solimões, próximo ao município de Anori, 
situado a 195 quilômetros de Manaus (AM). De um 
lado estavam os traficantes, que detinham 300 quilos 
de cocaína e possuíam 4 fuzis AK-5.56 de fabrica-
ção israelense; do outro lado, policiais federais com 
lanchas inapropriadas e armamento inferior aos dos 
traficantes.

Tendo em vista que várias denúncias sobre a 
precariedade dos equipamentos e falta de condições 
de trabalho já haviam sido encaminhadas ao Depar-
tamento de Polícia Federal, solicitamos informações 
sobre as providências encaminhadas para sanar essa 
situação bem como documento das solicitações fei-
tas pelos policiais federais do Estado do Amazonas 
para realizar trabalho de fiscalização na fronteira do 
Estado.

Sala das Sessões, 23 de novembro de 2010. – 
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,    de    de 2009. – 
Deputado Marcos Maia, Primeiro-Vice-Presidente, 
Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Michel 
Temer, “ad referendum” da Mesa, do relatório 
do Dep. Marco Maia, pelo encaminhamento.

Em 13-12-2010.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES  
Nº 5.379 , DE 2010 

(Do Sr. Celso Russomanno )

Solicita informações ao Sr. Ministro 
da Defesa sobre providências e eventuais 
sanções adotadas com relação aos atra-
sos ocorridos nos vôos da empresa Gol 
Linhas Aéreas Inteligentes, no dia 02 de 
agosto de 2010.

Senhor Presidente:
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 

Federal e nos arts. 24, incisoV e § 2º, e 115, inciso I, 
do Regimento Interno, solicito a V.Exª seja encaminha-
do ao Sr. Ministro da Defesa pedido de informações 
sobre as providências e eventuais sanções adotadas 
com relação aos atrasos ocorridos nos vôos da em-
presa Gol Linhas Aéreas Inteligentes, no dia 02 de 
agosto de 2010, especialmente com fundamento no 
disposto nos arts. 66 e 67 da Lei nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1990, combinado com o disposto no art. 
56 da referida lei.

Justificação

Foi amplamente divulgado pelos meios de co-
municação que os atrasos em série ocorridos nos 
vôos da Gol Linhas Aéreas Inteligentes, no dia 02 
de agosto de 2010, causaram grandes transtornos 
e prejuízos a milhares de consumidores que haviam 
comprado passagens e programado suas viagens 
com a mencionada empresa. Portanto, faz-se mister 
conhecer as providências e as eventuais sanções 
aplicadas pelo Ministério da Defesa ao fornecedor 
causador de tão elevados e notórios danos aos con-
sumidores. 

Sala das Sessões,    de    de 2010. – Deputado 
Celso Russomanno.

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-
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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,    de    de 2009. – 
Deputado Marcos Maia, Primeiro-Vice-Presidente, 
Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Michel 
Temer, “ad referendum” da Mesa, do relatório 
do Dep. Marco Maia, pelo encaminhamento.

Em 13-12-2010.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 5.380 , DE 2010 

(Do Sr. Celso Russomanno )

Solicita informações ao Sr. Ministro 
da Justiça sobre providências e eventuais 
sanções adotadas com relação aos atra-
sos ocorridos nos vôos da empresa Gol 
Linhas Aéreas Inteligentes, no dia 02 de 
agosto de 2010.

Senhor Presidente:
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 

Federal e nos arts. 24, incisoV e § 2º, e 115, inciso I, 
do Regimento Interno, solicito a V.Exª seja encaminha-
do ao Sr. Ministro da Justiça pedido de informações 
sobre as providências e eventuais sanções adotadas 
com relação aos atrasos ocorridos nos vôos da em-
presa Gol Linhas Aéreas Inteligentes, no dia 02 de 
agosto de 2010, especialmente com fundamento no 
disposto nos arts. 66 e 67 da Lei nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1990, combinado com o disposto no art. 
56 da referida lei.

Justificação

Foi amplamente divulgado pelos meios de comu-
nicação que os atrasos em série ocorridos nos vôos 
da Gol Linhas Aéreas Inteligentes, no dia 02 de agosto 
de 2010, causaram grandes transtornos e prejuízos a 
milhares de consumidores que haviam comprado pas-
sagens e programado suas viagens com a mencionada 
empresa. Portanto, faz-se mister conhecer as providên-
cias e as eventuais sanções aplicadas pelo Ministério 
da Justiça ao fornecedor causador de tão elevados e 
notórios danos aos consumidores. 

Sala das Sessões,    de    de 2010. – Deputado 
Celso Russomanno.

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,    de    de 2009. – 
Deputado Marcos Maia, Primeiro-Vice-Presidente, 
Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Michel 
Temer, “ad referendum” da Mesa, do relatório 
do Dep. Marco Maia, pelo encaminhamento.

Em 13-12-2010.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 5.381 , de 2010 

(Do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame)

Requerimento de Informação à Se-
nhora Ministra do Meio Ambiente, sobre 
licenciamento ambiental para a implanta-
ção de ferrovia.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 

Federal, combinado com os artigos 115, inciso I, e 116, 
ambos do Regimento Interno da Câmara dos Deputa-
dos, solicito a Vossa Excelência que seja encaminhado 
à Senhora Ministra do Meio Ambiente o presente Re-
querimento de Informação, tendo em vista a necessi-
dade de se obter maiores informações a respeito do 
licenciamento ambiental em curso no IBAMA (Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis) para a implantação da FIOL (Ferrovia de 
Integração Oeste-Leste da Bahia – EF 334), no trecho 
entre Figueirópolis (TO) e Itacaré (BA), pela empresa 
VALEC – Engenharia, Construções e Ferrovias S/A, 
obra que faz parte do CLIPS (Complexo Logístico In-
termodal Porto Sul), projeto que está previsto no PAC 
(Plano de Aceleração do Crescimento). Este Requeri-
mento tem por objetivo esclarecer o seguinte:

1. Em 29/03/2010, foi expedida Licença Prévia 
pelo IBAMA à VALEC, relativa ao Projeto de implan-
tação da FIOL, pelo prazo de 6 (seis meses), com 
validade condicionada ao fiel cumprimento de uma 
série de condicionantes. Em 15/09/2010, foi publica-
do no D.O.U. (Diário Oficial da União) que a VALEC 
requereu ao IBAMA a renovação da Licença Prévia 
(LP 349/2010), referente às obras da FIOL, relativas 
ao trecho Plataforma de Integração Modal de Fi-
gueirópolis (TO) à Plataforma de Integração Modal 
de Ilhéus (BA), por mais 6 (seis) meses a partir de 
03/09/2010. Em 07/10/2010, o Presidente do IBAMA, 
Abelardo Bayma, expediu a Renovação da Licença 
Prévia à VALEC por mais 4 (quatro) anos e 6 (seis) 
meses, também condicionada ao cumprimento de 
diversas condicionantes. Dessa forma, pergunta-se: 
por qual motivo o IBAMA concedeu o prazo de mais 
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4 (quatro) anos e 6 (seis) meses, sendo que a VA-
LEC havia solicitado apenas 6 (seis) meses? Qual a 
fundamentação legal para essa extensão de prazo? 
Qual é o critério utilizado pelo IBAMA para conceder 
a renovação dessa licença? Este Deputado solicita 
a gentileza de serem encaminhadas ao seu gabine-
te todas as cópias de documentos que norteiam as 
renovações de licenças.

2. Até o final do mês de setembro de 2010, ou 
seja, até o término do prazo da Licença Prévia 349/2010 
antes de sua renovação, a VALEC já havia cumprido 
com algumas das condicionantes impostas pelo IBA-
MA? Em caso positivo, quais foram elas? Este Deputa-
do solicita a gentileza de serem encaminhadas ao seu 
gabinete todas as cópias de documentos relativos ao 
cumprimento dessas condicionantes. Em caso nega-
tivo, quais foram as condicionantes não cumpridas e 
quais as justificativas apresentadas pela VALEC para 
o não cumprimento? Este Deputado solicita a gentile-
za de serem encaminhadas ao seu gabinete todas as 
cópias de documentos que justificaram o não cumpri-
mento das condicionantes.

Justificação

Este Requerimento se insere na missão Cons-
titucional da Câmara dos Deputados de fiscalizar a 
atuação dos órgãos e entidades da União. 

De acordo com a Lei Federal número 6.938, 
de 31/08/81, que institui a Política Nacional de Meio 
Ambiente, o licenciamento é um importante instru-
mento de gestão ambiental. Dessa forma, objetiva-
se, através desse Requerimento, verificar se as 
devidas medidas de cunho ambiental estão sendo 
tomadas por parte dos órgãos competentes em re-
lação aos pedidos de licenciamento, de modo a ava-
liar e minimizar os impactos gerados em virtude da 
construção, instalação, ampliação e funcionamento 
de estabelecimentos e atividades utilizadoras de 
recursos ambientais. 

Além disso, é importante ressaltar que, no dia 
17 de junho de 2010, houve uma audiência pública 
na Câmara dos Deputados para discutir assuntos re-
lacionados à implantação do Complexo Intermodal 
Porto Sul.

Dessa forma, demonstra-se que há interesse da 
própria Câmara em levantar informações referentes aos 
licenciamentos concedidos até a presente data.

Por esse motivo, Senhor Presidente, faz-se ne-
cessária a obtenção das informações ora requeridas, 
que possibilitem subsidiar os encaminhamentos apro-
priados, no âmbito do Parlamento Brasileiro. 

Sala das Sessões, 24 de novembro de 2010. – De-
putado Antonio Carlos Mendes Thame, 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,    de    de 2009. – 
Deputado Marcos Maia, Primeiro-Vice-Presidente, 
Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Michel 
Temer, “ad referendum” da Mesa, do relatório 
do Dep. Marco Maia, pelo encaminhamento.

Em 13-12-2010.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES  
Nº 5.382 DE 2010 

(Do Sr. Chico Alencar)

Solicito ao Ministro de Estado da Edu-
cação, no âmbito do Conselho Nacional de 
Educação, informações sobre a política de 
inclusão de alunos especiais.

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 Diretora, 
sejam solicitadas ao Ministério da Educação, no âmbito 
do Conselho Nacional de Educação, informações sobre 
a política de inclusão de alunos especiais.

Recebemos de pais de alunos especiais do mu-
nicípio do Rio de Janeiro questionamentos quanto à 
forma como a Secretaria Municipal de Educação está 
incluindo os alunos portadores de necessidades espe-
ciais nas turmas regulares. Segundo os relatos, a inclu-
são estaria sendo feita por faixa etária – independente 
da capacidade cognitiva dos alunos -, sem a devida 
formação dos professores e orientação aos pais.

Em razão disso, solicito as seguintes informa-
ções:

1 – Esta forma acelerada de inclusão dos alunos 
corresponde aos parâmetros nacionais de inclusão dos 
alunos especiais?

2 – Quais medidas o Conselho Nacional de Edu-
cação desenvolve para supervisionar a aplicação da 
política de inclusão de alunos especiais, em particular 
no município do Rio de Janeiro? 

Sala das Sessões, 25 de novembro de 2010. – 
Chico Alencar, Deputado Federal, PSOL/RJ.

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,    de    de 2009. – 
Deputado Marcos Maia, Primeiro-Vice-Presidente, 
Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Michel 
Temer, “ad referendum” da Mesa, do relatório 
do Dep. Marco Maia, pelo encaminhamento.

Em 13-12-2010.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 5.383, DE 2010 

(Do Sr. Deputado Chico Alencar)

Solicita informações ao Exmo. Ministro 
de Estado do Ministério da Defesa, acerca 
dos editais dos Concursos de Admissão 
ao Curso de Formação de Sargentos CFS 
1/99, Turma B e CFS 2/99 Turma B.

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, após consulta à Mesa, 
sejam solicitadas as seguintes informações ao Minis-
tro da Defesa acerca dos Concursos de Admissão ao 
Curso de Formação de Sargentos CFS 1/99, Turma B 
e CFS 2/99 Turma B:

Quais os critérios para aprovação de candidatos 
ao Curso de Formação de Sargentos? Qual a finalidade 
do referido Curso? A seleção é feita através de concur-
so público? O referido concurso público se vincula ao 
disposto no art. 37, II e IV da Constituição Federal?

Com relação ao concurso de Admissão ao Curso 
de Formação de Sargentos CFS 2/99, Turma B, o seu 
edital foi publicado quando ainda na vigência do prazo 
improrrogável do edital do concurso de Admissão ao 
Curso de Formação de Sargentos CFS 1/99, Turma 
B? Ambos os concursos são destinados aos mesmos 
cargos públicos? Qual a razão para a realização de 
novo concurso destinado a prover vagas, quando ainda 
em vigor concurso anterior?

Havia aprovados no concurso de Admissão ao 
Curso de Formação de Sargentos CFS 1/99, Turma B, 
ainda não nomeados, quando da publicação do edi-
tal do concurso de Admissão ao Curso de Formação 
de Sargentos CFS 2/99, Turma B? No caso de haver 
aprovados no concurso anterior, qual a razão para pu-
blicação de novo edital?

Foram nomeados candidatos aprovados no con-
curso de Admissão ao Curso de Formação de Sargen-

tos CFS 2/99, Turma B, em afronta ao disposto no art. 
37, IV da Constituição Federal?

Constatadas nomeações de candidatos aprovados 
em afronta ao dispositivo constitucional supracitado, 
quais as medidas que podem ser adotas pelo Ministério 
da Defesa para corrigir a ofensa constitucional?

Justificação

O edital para o Concurso de Admissão ao Curso 
de Formação de Sargentos CFS 1/99 Turma B, foi pu-
blicado no dia 25 de maio de 1998, com validade até 
01 de fevereiro de 1999. Por sua vez, o Concurso de 
Admissão ao Curso de Formação de Sargentos CFS 
2/99 Turma B foi inexplicavelmente publicado no dia 
16 de dezembro de 1998.

Ressalta-se que há informações de que havia 
candidatos classificados no primeiro concurso e que 
não foram nomeados. Assim, com vistas a verificar 
a existência de ato ofensivo à Constituição Federal, 
notadamente ao disposto no art. 37, II e IV, requer as 
providências no encaminhamento da presente solici-
tação.

Sala das Sessões, 25 de novembro de 2010. – 
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,    de    de 2009. – 
Deputado Marcos Maia, Primeiro-Vice-Presidente, 
Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Michel 
Temer, “ad referendum” da Mesa, do relatório 
do Dep. Marco Maia, pelo encaminhamento.

Em 13-12-2010.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 5.384 DE 2010 

(Da Senhora Vanessa Grazziotin) 

Solicita ao Senhor Ministro dos Trans-
portes, no âmbito do Departamento Nacio-
nal de Infraestrutura de Transportes (DNIT), 
informações acerca de rodovias.

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 dos Transportes, Depar-
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tamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 
(DNIT), o que segue:

Urge a necessidade de recuperar as rodovias que 
interligam a Amazônia Ocidental ao restante do país, 
reduzindo o isolamento em que a região se encontra. 
A BR-319 é uma das principais rodovias incluídas no 
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e sua 
recuperação exige investimentos estimados em R$ 600 
milhões. Essa deficiência logística é um fator limitati-
vo da infraestrutura econômica regional, que leva as 
empresas a depender de incentivos fiscais para ter 
competitividade.

Com base no exposto, solicitamos as seguintes 
informações:

Qual a real situação das BRs 319 e 317?
Há previsão de projeto ferroviário para a região 

Norte?
Sala das Sessões, 24 de novembro de 2010. – 

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,    de    de 2009. – 
Deputado Marcos Maia, Primeiro-Vice-Presidente, 
Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Michel 
Temer, “ad referendum” da Mesa, do relatório 
do Dep. Marco Maia, pelo encaminhamento.

Em 13-12-2010.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 5.385 DE 2010 

(Da Senhora Vanessa Grazziotin) 

Solicita ao Senhor Ministro do Meio 
Ambiente informações sobre concessões 
de terras.

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 do Meio Ambiente o que 
segue:

Conforme veiculado, o Serviço Florestal Brasilei-
ro (SFB) lançou edital de concessão de mais 210 mil 
hectares de florestas públicas. O governo espera ar-
recadar, com a concessão, pelo menos R$6,7 milhões 
por ano. O valor poderá aumentar durante o leilão. De 

acordo com a Lei de Gestão de Florestas Públicas, 
os recursos serão divididos entre os governos federal, 
estadual e municipal.

O edital permite a participação de empresas 
brasileiras, com sede no país, e prevê incentivos para 
pequenas empresas, associações e cooperativas. Os 
contratos terão validade de 40 anos.

Nas áreas manejadas, a exploração de madeira 
é feita em um sistema de rodízio. A cada ano, as em-
presas podem explorar uma pequena parte da área 
concedida, dando tempo para que a vegetação se 
regenere.

Diante do exposto, solicitamos informações sobre 
o cronograma de licitação, discriminando por localida-
de, hectares e data do leilão.

Sala das Sessões, 30 de novembro de 2010. – 
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,    de    de 2009. – 
Deputado Marcos Maia, Primeiro-Vice-Presidente, 
Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Michel 
Temer, “ad referendum” da Mesa, do relatório 
do Dep. Marco Maia, pelo encaminhamento.

Em 13-12-2010.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 5.386 DE 2010 

(Da Senhora Vanessa Grazziotin) 

Solicita ao Senhor Ministro do Meio 
Ambiente informações sobre acordos de 
biodiversidade.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50 da Constituição Federal 

e no art. 115, inciso I, do Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados, solicito de V. Exa. que seja encaminhado 
ao Ministério do Meio Ambiente o que segue:

Representantes de mais de 190 países adotaram um 
“plano estratégico” de 20 pontos com vistas a 2020, visan-
do a contenção do ritmo alarmante de desaparecimento 
das espécies como também chegaram a um acordo, ne-
gociado há oito anos, sobre o protocolo de distribuição 
dos ganhos obtidos pelas indústrias farmacêuticas e de 
cosméticos graças a recursos genéticos originários de 
várias espécies, presentes nos países do sul.
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De acordo com o exposto solicitamos cópias do 
plano estratégico sobre biodiversidade e do acordo de 
distribuição de ganhos pela indústria farmacêutica.

Sala das Sessões, 30 de novembro de 2010. – 
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,    de    de 2009. – 
Deputado Marcos Maia, Primeiro-Vice-Presidente, 
Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Michel 
Temer, “ad referendum” da Mesa, do relatório 
do Dep. Marco Maia, pelo encaminhamento.

Em 13-12-2010.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 5.387 DE 2010 

(Da Senhora Vanessa Grazziotin) 

Solicita ao Senhor Ministro do Desen-
volvimento Social e Combate à Fome infor-
mações sobre o Programa Bolsa Família no 
estado do Amazonas.

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 do Desenvolvimento Social 
e Combate à Fome o que segue:

No início de 2009, o Ministério, após vasta pes-
quisa, divulgou que nove dos dez municípios com po-
pulação muito pobre do Brasil são da região Norte e 
que o Amazonas é o Estado com a pior situação de 
miséria, seguido do Pará e Maranhão. 

Considerando atualmente que o Ministério aten-
de mais de 12 milhões de famílias em todo o território 
nacional beneficiando famílias em situação de pobreza 
e de extrema pobreza, solicitamos as seguintes infor-
mações: 

Qual a situação desses municípios da região 
norte? 

O Amazonas hoje continua com a pior situação 
de miséria? 

Houve uma meta para mudar o quadro do início 
de 2009? Se sim, foi alcançada? 

Sala das Sessões, 30 de novembro de 2010. – 
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,    de    de 2009. – 
Deputado Marcos Maia, Primeiro-Vice-Presidente, 
Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Michel 
Temer, “ad referendum” da Mesa, do relatório 
do Dep. Marco Maia, pelo encaminhamento.

Em 13-12-2010.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 5.388, DE 2010 

(Do Sr. Deputado Chico Lopes)

Solicita informações ao Sr. Ministro 
das Minas e Energia sobre a construção 
de Refinaria Premiun II, da Petrobras, no 
Estado do Ceará.

Senhor Presidente:
Com fundamento no art. 50, parágrafo 2º, da 

Constituição Federal e na forma do art. 115, inciso I, 
do Regimento Interno desta Casa, que ouvida a Mesa, 
sejam solicitadas ao Senhor Ministro das Minas e Ener-
gia o seguinte pedido de informações:

Há muitos anos amplos segmentos sociais do Ceará 
empenham-se na luta pela instalação naquele estado de 
uma refinaria de petróleo, instrumento capaz de impulsio-
nar de forma acentuada o desenvolvimento e possibilitar 
profunda melhoria na vida do povo cearense. Com gran-
de satisfação os cearenses acolheram o anúncio, pela 
Petrobras, da construção de uma Refinaria Premiun II 
no estado, no entanto a demora no início das obras gera 
certa angústia e apreensão. Isto posto, consideramos 
necessários os seguintes esclarecimentos:

Qual o cronograma da instalação da Refinaria 
Premiun II, da Petrobras, no Estado do Ceará;

Quais entraves impedem o início das obras de 
construção da referida refinaria;

Qual o montante de recursos disponíveis e o plano 
de desembolso para a instalação da refinaria;

Há alguma parceria da Petrobras com outras 
empresas no citado empreendimento e, em caso afir-
mativo, quais seriam;

Qual o teor do contrato, ou instrumento semelhan-
te, assinado entre a Petrobras e o Estado do Ceará 
para a execução do empreendimento.

Sala das Sessões, 25 de novembro de 2010. – 
Deputado Chico Lopes, PCdoB – CE.
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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,    de    de 2009. – 
Deputado Marcos Maia, Primeiro-Vice-Presidente, 
Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Michel 
Temer, “ad referendum” da Mesa, do relatório 
do Dep. Marco Maia, pelo encaminhamento.

Em 13-12-2010.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 5.389 DE 2010 

(Da Senhora Vanessa Grazziotin) 

Solicita ao Senhor Ministro da Previ-
dência Social informações sobre benefícios 
a pensionistas no Estado do Amazonas.

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 Previdência Social o 
que segue:

A aposentadoria é oriunda da contribuição de 
11% sobre o salário do trabalhador com rendimento 
de R$ 1.500. Quem recebe abaixo desse valor tem 
7,64% descontados mensalmente para compor a apo-
sentadoria oficial. 

O Amazonas possui 236.080 habitantes receben-
do algum pagamento do Instituto Nacional de Seguri-
dade Social (INSS), sendo que a grande parte deles 
ganha exatamente R$ 510 por mês. São três grupos 
de beneficiários: 189.811 pessoas que representam 
80,41% do total. O segundo grupo com a maior quan-
tidade de integrantes tem 41.423 pessoas com paga-
mentos mensais entre um e cinco salários mínimos. 
Por fim, 1.922 pensionistas ganham entre cinco e dez 
salários mínimos.

Diante do exposto, solicitamos esclarecimentos 
de por que mais de 2,8 mil pensionistas no Amazonas 
ganham abaixo do piso. 

Sala das Sessões, 30 de novembro de 2010. – 
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,    de    de 2009. – 
Deputado Marcos Maia, Primeiro-Vice-Presidente, 
Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Michel 
Temer, “ad referendum” da Mesa, do relatório 
do Dep. Marco Maia, pelo encaminhamento.

Em 13-12-2010.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES  
Nº 5.390 , DE 2010 

(Do Sr. Leonardo Quintão)

Solicita informações relativas à con-
tratação da elaboração de novo projeto de 
engenharia para o Anel Rodoviário de Belo 
Horizonte/MG.

Senhor Presidente:
Com fundamento no art. 50, § 2º da Constituição 

Federal, e nos arts. 115 e 116 do Regimento Interno, 
solicito a Vossa Excelência seja encaminhado ao Sr. 
Ministro de Estado dos Transportes, o seguinte pedido 
de informações:

Conforme amplamente noticiado na imprensa, o 
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transpor-
tes – DNIT – suspendeu o processo de licitação das 
obras que visavam melhorias estruturais e de segu-
rança, bem como adequação na capacidade do Anel 
Rodoviário de Belo Horizonte, acatando determinação 
do Tribunal de Contas da União – TCU, posto que a 
auditoria do Tribunal verificou indícios de “irregularida-
des graves” no projeto de engenharia existente, ela-
borado pela Federação das Indústrias do Estado de 
Minas Gerais – FIEMG.

De acordo com nova reportagem do Jornal “O 
Tempo”, publicada em 29/11/2010, o novo cronogra-
ma do DNIT prevê a contratação de um projeto de 
engenharia a partir do zero, ao custo estimado de R$ 
5 milhões, com início das obras de revitalização do 
anel rodoviário apenas em junho de 2012, e término 
previsto, caso não ocorram atrasos ou demandas ju-
diciais, somente para o ano de 2015, ou seja, após a 
Copa de 2014.

Estando o DNIT subordinado a esse Ministério, 
e com vistas a elucidar todas as questões envolvidas 
sobre os prazos e os aspectos técnicos do novo proje-
to de engenharia e das obras de revitalização do Anel 
Rodoviário de Belo Horizonte, bem como para a discus-
são sobre a possibilidade de aproveitamento parcial do 
projeto existente com o objetivo de agilizar o início das 
obras e garantir a conclusão da intervenção no referido 
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anel rodoviário antes do Mundial de 2014, solicitamos 
que nos sejam prestadas todas as informações perti-
nentes, relativas aos pontos apresentados.

Sala das Sessões,    de    de 2010. – Deputado 
Leonardo Quintão.

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,    de    de 2009. – 
Deputado Marcos Maia, Primeiro-Vice-Presidente, 
Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Michel 
Temer, “ad referendum” da Mesa, do relatório 
do Dep. Marco Maia, pelo encaminhamento.

Em 13-12-2010.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 5.392 DE 2010 

(Do Sr. Sérgio Petecão)

Solicitainformações ao ministro da 
Justiça, Luís Paulo Barreto, acerca das 
ações que o Governo brasileiro pretende 
implantar juntamente com os governos do 
Estado da Bolívia e Peru para prevenção e 
combate ao narcotráfico. 

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º da Constituição 

Federal e no art. 115, inciso I combinado com o art. 
116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, 
solicito a Vossa Excelência que seja encaminhado ao 
Sr. Ministro da Justiça ,Luis Paulo Barreto ,solicitação 
de informações acerca das ações que o Governo bra-
sileiro pretende implantar junto com os governos do 
Estado da Bolívia e Peru para prevenção e combate 
ao narcotráfico.

Justificação

a) Considerando o nível de insegurança 
registrado em todo o país, particularmente em 
estados como o Rio de Janeiro, onde a Polícia 
Militar(PM), juntamente com a Polícia Civil, Po-
lícia Federal(PF), auxiliadas ainda por contin-
gentes e equipamentos da Marinha e Exercito 
conseguiram reconquistar amplo território na 
cidade do Rio de Janeiro, por décadas ocupa-
do pelo Crime Organizado;

b) Considerando que grande parte dos 
narcóticos que chega ao Brasil – já conside-
rado um dos maiores corredores de droga do 
mundo – advém do Peru e Bolívia , países 
considerados grandes plantadores da folha 
de coca, fato amplamente denunciado por 
esta parlamentar na Tribuna da Câmara dos 
Deputados;

c) Considerando a situação fronteiriça do 
Estado do Acre – vizinho da Bolívia e Peru – onde 
a enorme divisa natural e os reduzidos recursos 
de controle e fiscalização facilitam o tráfico de 
entorpecentes e o trânsito de pessoas sabida-
mente envolvidas com o mercado da droga;

d) Considerando as apreensões de droga 
realizadas no Acre, oriundas da fronteira com 
os dois países, e as dificuldades de operação 
das policias Militar, Civil, Polícia Federal e Polí-
cia Rodoviária Federal, que padecem da devida 
logística, recursos humanos e equipamentos 
para fazer face a dimensão do problema;

e) considerando que o próprio ministro da 
Justiça ter declarado esta semana a firme dispo-
sição de trabalhar em conjunto com os referidos 
países para recrudescer a luta contra o tráfico de 
drogas, com amplas conseqüências benéficas 
para o combate ao narcotráfico no Acre; 

f) Considerando que uma ação conjunta 
Brasil-Bolívia-Peru é uma velha aspiração das 
próprias nações citadas, o que viria a marcar 
um verdadeiro divisor de águas na luta contra 
o narcotráfico;

Diante do exposto, gostaria que a presente soli-
citação gozasse da devida apreciação e resposta das 
autoridades competentes.

Sala das sessões, 30 de novembro de 2010. – 
Deputado Sérgio Petecão, PMN – AC.

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,    de    de 2009. – 
Deputado Marcos Maia, Primeiro-Vice-Presidente, 
Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Michel 
Temer, “ad referendum” da Mesa, do relatório 
do Dep. Marco Maia, pelo encaminhamento.

Em 13-12-2010.
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REQUERIMENTO Nº 7.548, DE 2010 
(Do Senhor Paulo Rocha)

Requer, com base no art. 141 do Regi-
mento Interno da Câmara dos Deputados, 
a redistribuição do Projeto de Lei nº 6.373 
de 2009, de forma que a Comissão de Tra-
balho, de Administração e Serviço Público 
– CTASP também se pronuncie.

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 141 do Regimento Interno, 

requeiro que o Projeto de Lei nº 6.373/09 que “Dis-
põe sobre o Registro Público de Empresas Mercan-
tis e Atividades Afins e dá outras providências” seja 
redistribuído para a Comissão de Trabalho, de Admi-
nistração e Serviço Público – CTASP, nos termos da 
justificação abaixo.

Justificação

O Projeto de lei referido acima, não deverá ser 
submetido ao plenário, conforme determina o art. 24, 
II, do Regimento Interno. Por estas e outras razões, e 
considerando o fato de que as Juntas Comerciais es-
tão hoje, com o advento da Lei 11.598 DE 2007, que 
criou a REDESIM, assumindo um novo, importante e 
estratégico papel de centralização do processo não 
apenas de constituição de novas empresas, mas tam-
bém de legalizaçao de empresas, o que implicará na 
necessidade de coordenação e sinergia de todas as 
juntas comerciais do país com os órgãos das esferas 
de governo municipal, estadual e federal envolvidos 
no processo de registro, licenciamento e legalizaçao 
de uma nova empresa, dentre os quais se destacam 
a Receita Federal do Brasil, as secretarias estaduais 
e municipais de fazenda, os órgãos de licenciamento 
ambiental e de vigilância sanitária, o Corpo de Bom-
beiros, e o DNRC, Departamento Nacional do Registro 
do Comércio. A matéria relativa ao presente projeto 
trata de direito administrativo (alínea o, do Inciso XIII, 
do art. 32 do regimento Interno da Câmara), da pres-
tação de serviços públicos (alínea s, do Inciso XIII, do 
art. 32 do regimento Interno da Câmara), de registro 
do comércio, matéria esta de competência, no plano 
federal, do Departamento Nacional do Registro do 
Comércio – DNRC, órgão do Ministério do Desenvol-
vimento, Indústria e Comércio Exterior, que coordena 
a política de registro do comércio no país, portanto, 
matéria relativa ao serviço público da administração 
federal (alínea p, do Inciso XIII, do art. 32, do regimento 
Interno da Câmara). Estas são as razões de requerer 

a redistribuição do PL 6373/09, de forma que a CTASP 
também se pronuncie. 

Sala das Sessões, 8 de dezembro de 2010. – 
Deputado Paulo Rocha, PT – PA.

Defiro, nos termos do art. 141 do RICD, o 
pedido contido no Requerimento nº 7548/2010. 
Revejo, portanto, o despacho exarado no PL nº 
6373/2009 para o fim de incluir a Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Público 
– CTASP. Publique-se. Oficie-se.

[ATUALIZAÇÃO DO DESPACHO DO PL 
Nº 6373/2009: CTASP, CDEIC e CCJC (art. 54 
do RICD). Proposição sujeita à apreciação con-
clusiva pelas Comissões – Art. 24, II – Regime 
de Tramitação: Ordinário]

Em 14-12-10. – Michel Temer, Presi-
dente.

REQUERIMENTO Nº 7.555 DE 2010 
(Da Senhora Vanessa Grazziotin) 

Requer Voto de Louvor em homena-
gem a Força Aérea Brasileira – FAB, por 
levar a primeira Unidade de Caça da Ama-
zônia Legal, para a Região.

Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 117, inciso XIX e § 3º, do 

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, vimos 
respeitosamente, solicitar a Vossa Excelência se dig-
ne registrar nos Anais desta Casa, Voto de Louvor em 
homenagem a Força Aérea Brasileira – FAB, por le-
var a primeira Unidade de Caça da Amazônia Legal, 
para a Região.

Senhor Presidente, senhora e senhores deputa-
dos, venho hoje a esta tribuna para registrar que Ma-
naus receberá a primeira Unidade de Caça da Ama-
zônia Legal. Senhor presidente, o Sétimo Comando 
Aéreo Regional realizará na segunda-feira, dia 15 a 
recepção do Primeiro Esquadrão do Quarto Grupo de 
Aviação (1º/4º GAV), hoje sediado na Base Aérea de 
Natal (BANT). O 1º/4º GAV opera com jato supersôni-
co de primeira linha, aeronaves F-5M, de fabricação 
norte-americana e conta com uma equipe de cerca de 
70 militares, entre oficiais, graduados e praças. 

O Esquadrão ficará sediado dentro da Base Aérea 
de Manaus. A cerimônia contará com a presença do 
Comandante da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro-do-
Ar Juniti Saito, autoridades locais e do Comandante 
do Sétimo Comando Aéreo Regional, Major Brigadeiro 
do Ar Nilson Soilet Carminati.
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A novidade faz parte da continuidade da Estra-
tégia Nacional de Defesa, na reorganização da Força 
Aérea Brasileira na Amazônia. Era o que tinha a dizer. 
Muita obrigada.

Sala das Sessões, 9 de dezembro de 2010. – 
Deputada Vanessa Grazziotin, PCdoB – AM.

Publique-se
Em 14-12-10. – Michel Temer, Presi-

dente.

O SR. PRESIDENTE (Manato) – Finda a leitura 
do expediente, passa-se às

IV – BREVES COMUNICAÇÕES
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Paes de 

Lira.
O SR. PAES DE LIRA (Bloco/PTC – SP. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, brasileiros, esta é uma sessão extraordinária. 
Não é usual, na terça-feira, uma sessão extraordinária 
começando às 13 horas. Mas, por ser uma sessão ex-
traordinária, poderíamos ter a Proposta de Emenda à 
Constituição nº 300, de 2008, na pauta para ser votada, 
o que é nosso dever e imposição constitucional do art. 
60, § 2º, da Constituição da República.

Está aqui a pauta. Não consta a PEC 300, mas 
está o projeto de lei da jogatina, o projeto de lei da 
lavagem de dinheiro, o projeto de lei do benefício ao 
crime organizado, que será representado se esta Casa 
de leis aprovar a lei dos bingos. Para votar a matéria 
necessária à segurança pública, para votar o início 
da justiça àqueles que dão a vida por nós, nada. La-
mentável.

O Colégio de Líderes, associado aos Governa-
dores e à Mesa da Câmara: todo esse poderio para 
evitar a aprovação da PEC 300.

O SR. PRESIDENTE (Manato) – Muito obrigado, 
nobre Deputado. 

O SR. PRESIDENTE (Manato) – Concedo a pa-
lavra ao Deputado Mauro Benevides.

O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB – CE. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, como há sido 
anunciado, o Deputado Michel Temer, esta semana, 
renunciará ao restante de seu mandato de Deputado 
Federal, a fim de que possa assumir, a 1º de janeiro, 
a Vice-Presidência da República, para a qual foi eleito 
em chapa encabeçada por Dilma Rousseff, escolhida 
soberanamente para dirigir os destinos do nosso País 
durante os próximos quatro anos.

Sr. Presidente, não poderia esta Casa deixar de 
homenagear aquele que se há portado com a maior dig-
nidade à testa dos trabalhos da Câmara dos Deputados, 
fazendo-o com exemplar proficiência e inquestionável 

competência, assim reconhecido pelas bancadas que 
tomam assento neste augusto plenário e pela própria 
opinião pública de todas as unidades federadas.

Como seu amigo e correligionário, desde quando 
ainda eu exercia o mandato de Senador e ele ocupava 
a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo e, a se-
guir, a Secretária de Segurança do grande Estado ban-
deirante, pude aferir as suas excepcionais qualidades 
de homem público, pautando as suas decisões dentro, 
rigorosamente, de princípios éticos inafastáveis.

Integrando, agora, após a eleição de 31 de outu-
bro, a chamada Comissão de Transição, é de supor que 
S.Exa., no contexto do colegiado, composto, também, 
por Antônio Palocci, José Eduardo Cardoso e José 
Eduardo Dutra, haja oferecido valiosa colaboração para 
a fixação das diretrizes que embasarão a aguardada 
gestão da sucessora de Luiz Inácio Lula da Silva.

Professor universitário dos mais acatados, com 
magnífico currículo, na vida pública tem-se comportado 
com invejável descortino, o que lhe permitiu capitalizar 
a respeitabilidade dos círculos políticos e da própria 
comunidade brasileira.

Homenageá-lo, pois, nos momentos que ante-
cedem o seu definitivo afastamento da Câmara e da 
Mesa Diretora é imperioso dever de consciência de 
quantos aqui sempre o viram como um dirigente ínte-
gro, cumprindo, à risca, o Regimento e a Constituição 
da República.

A ascensão de Temer é autêntico galardão con-
ferido àquele que ao mesmo fez jus, ao longo de in-
cessantes atividades em prol do avigoramento do Po-
der Legislativo, sempre numa irrepreensível postura 
republicana.

Acredito que deva ser a intenção do Presidente 
Manato homenagear aquele que o antecede na Pre-
sidência.

O SR. PRESIDENTE (Manato) – Tem a palavra, 
pela ordem, o Deputado Celso Maldaner.

O SR. CELSO MALDANER (Bloco/PMDB – SC. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, queremos apelar a todos os 
Líderes para que votemos em plenário o Projeto de 
Lei Complementar nº 591, de 2010, cuja urgência já 
foi votada. Se não for votado neste ano, aproximada-
mente 60 mil empresas perderão a condição de con-
tinuar no SIMPLES Nacional, mais de 600 empresas 
em Santa Catarina.

Queremos também destacar a programação in-
tensa que tivemos. Vimos a satisfação de Prefeitos 
quando comemoramos os 19 anos de emancipação 
política de São João do Oeste, em Santa Catarina, 
ocasião em que fizemos a entrega de uma máquina 
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hidráulica, e também em Iporã do Oeste, onde inau-
guramos um centro esportivo.

Acompanhamos, ontem, o nosso Governador a 
diversas inaugurações em Dionísio Cerqueira, Itapi-
ranga e também em São Miguel do Oeste.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Concedo a pa-

lavra ao Deputado Chico Lopes.
O SR. CHICO LOPES (Bloco/PCdoB – CE. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria de fazer 
um apelo ao Ministro do Planejamento. Nos últimos 
concursos feitos para o Banco Central e o Ministério 
da Fazenda, particularmente, para a Receita Federal, 
o próprio edital previa o aproveitamento de até 50% 
dos excedentes.

Vários jovens recém-formados têm vontade de 
dar a sua contribuição. Estamos preocupados em que 
o ano termine e o Ministério do Planejamento não au-
torize a liberação de verbas para essa contratação. 
Por isso, apelamos ao Ministério, a fim de que libere 
os recursos para contratação desses jovens aprovados 
em concurso tanto para a auditoria do Banco Central 
como para a Receita Federal.

O SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB – BA. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, senhores funcionários que nos acompa-
nham, hoje, dia 14, é aniversário da Presidente eleita 
Dilma Rousseff. Desejo a ela muito sucesso no seu 
trabalho e saúde. Que este aniversário seja muito bom 
para ela e para o Brasil.

Dito isso, quero fazer um registro importante, 
como fiz ontem. Em 13 de dezembro de 1968, foi de-
cretado o Ato Institucional nº 5. Esta Casa e o Sena-
do foram fechados e cercados por forças militares. O 
Brasil perdeu a liberdade, deixou de ter a garantia do 
poder emanado pelo povo. Tivemos problemas graves 
no Judiciário. Violências foram cometidas porque se 
perdeu a liberdade.

Lembro agora, para que não nos esqueçamos e 
as futuras gerações o saibam, que a eterna vigilância 
é o que garante a liberdade, nosso maior bem. 

Sr. Presidente, há 42 anos, não se podia falar 
nesta Casa, porque o Congresso estava fechado.

Que não volte nunca mais!
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Nobre Deputa-

do, muito obrigado pela feliz lembrança.
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Concedo a pa-

lavra ao Deputado Ernandes Amorim.
O SR. ERNANDES AMORIM (PTB – RO. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, estamos acom-
panhando os trabalhos da nova Presidente, que já 
escolheu vários Ministros com conhecimento com-
provado.

Temos vários problemas a resolver. É o caso do 
sistema penitenciário brasileiro, da reforma eleitoral e 
da reforma tributária.

Espero que o novo Governo e o Congresso Na-
cional trabalhem para melhorar as condições de vida 
de todo o povo brasileiro.

Não posso admitir que pessoas, no meu Estado, 
Rondônia, assumam a alimentação de presos, a limpe-
za de hospitais e faturem milhões de reais em aditivos. 
É muito desperdício, é um vendaval de dinheiro, e não 
se vê a cara das empresas que cuidam da limpeza dos 
hospitais. Não há fiscalização da parte do Tribunal de 
Contas da União, do Tribunal de Contas do Estado. 

Recebi informação sobre um aditivo de 22 mi-
lhões de reais que está para ser liberado no apagar 
das luzes do Governo que sai. Isso é caso de polícia. 

Espero que o Ministério Público Federal, o Mi-
nistério Público Estadual e o Tribunal de Contas do 
Estado tomem providências para que Rondônia não 
sofra prejuízos mais uma vez.

O SR. GERALDO SIMÕES (PT – BA. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
dos, registro com satisfação que, no último dia 12 de 
dezembro, o Município de Coaraci, no sul da Bahia, 
conhecido como Terra do Sol, comemorou 58 anos de 
emancipação política. 

O povo de Coaraci, Sr. Presidente, mesmo as 
famílias de origem mais humilde, é muito afeito aos 
estudos. Coaraci é conhecida pela quantidade de jo-
vens que cursam universidades em Itabuna, Ilhéus e 
Salvador.

Com a Prefeita Josefina Castro, o Município se 
destaca com políticas para a agricultura familiar e que 
melhoram a renda e a geração de emprego naquela 
importante região do nosso Estado.

Por motivo de sobreposição de agenda, não foi 
possível meu comparecimento aos festejos, que soube 
foram muito animados e alegres, como é a caracterís-
tica do povo daquela localidade.

Aproveito este momento para parabenizar a Pre-
feita Josefina Castro por sua gestão à frente do Municí-
pio e todos os habitantes da localidade e registrar que 
meu mandato se encontra à disposição para apoiá-los 
no sentido de implementar ações de melhoria das con-
dições de vida e de desenvolvimento municipal, como 
venho fazendo através de destinação de recursos para 
ações de infraestrutura e desenvolvimento urbano, 
originadas de minhas emendas parlamentares e que 
serão executadas proximamente. 

Felicito também aos habitantes de Coaraci pela 
inauguração do posto de saúde no bairro Berimbau, 
evento que fez parte das comemorações, e manifesto 
meu desejo de visitar o Município brevemente.
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O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, quero deixar regis-
trado que esta sessão extraordinária, na última sema-
na de trabalhos desta legislatura, tem uma pauta que 
não vai ao encontro do interesse maior da sociedade 
brasileira: legalização de bingos; reajuste acima do ra-
zoável para a alta cúpula do poder público, incluindo o 
Parlamento; urgência para a flexibilização do Código 
Florestal, matérias extremamente polêmicas. Mesmo 
assim parece que há uma decisão da maioria para 
aprovar isso tudo. O PSOL se oporá e fará o bom de-
bate neste plenário. 

Quero também deixar registrado, Sr. Presidente, 
outro elenco de propostas, o de PECs inconclusas, 
como a que pune com rigor o trabalho escravo; a do 
voto aberto no Parlamento; a do piso salarial nacional 
de policiais e bombeiros militares; e uma série de pro-
jetos como o das 40 horas semanais, o do pessoal da 
enfermagem, direitos trabalhistas esquecidos.

Nós, do PSOL – queremos deixar registrada a 
nossa posição. 

O SR. FERNANDO MARRONI (PT – RS. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, cidadãos que assistem a esta sessão pela 
TV Câmara, ocupo hoje este espaço para falar sobre 
educação. Isso mesmo, nobres colegas: educação. 

A educação, para mim, deve ser a prioridade de 
qualquer pessoa que resolve fazer política. Lembro de 
uma frase escrita pelo senador Cristovam Buarque, do 
PDT do Distrito Federal, em seu Twitter: “Várias coisas 
mudam um país, mas só a educação muda um país 
definitivamente”, escreveu ele.

Resolvi falar sobre educação porque hoje pela ma-
nhã li no site da Agência Brasil, cuja matéria peço seja 
transcrita nos Anais, que o Presidente Lula anunciou 
que, na quarta-feira, vai enviar ao Congresso Nacional 
o novo Plano Nacional de Educação – PNE. Por meio 
desse plano, o Presidente deixa público o compromisso 
do Governo brasileiro com a educação até 2020.

Lula afirmou que o novo plano da educação bra-
sileira não deve ser visto como um programa de go-
verno, pois possui duração de dez anos. Segundo as 
próprias palavras do Presidente, “o importante é que 
as metas são ambiciosas”.

E uma dessas metas que o Presidente Lula adian-
tou foi o que me deixou extremamente feliz e esperan-
çoso. A expectativa do Governo brasileiro é de investir 
7% do Produto Interno Bruto – PIB em educação até 
o ano de 2020. 

Fico particularmente feliz com esse dado, porque 
é do PNE que sairão os investimentos para implantar 
o ensino integral nas escolas públicas de todo o nosso 

País, de acordo com a PEC que aprovamos há poucas 
semanas no Congresso Nacional.

Acredito que a PEC da Escola de Tempo Integral 
é uma das matérias mais importantes que tramitaram 
nesta Casa em toda a sua história. Sou um defensor 
assumido do ensino integral, pois penso que através 
dele nós vamos disputar os nossos jovens com a rua, 
com o crime e com as drogas.

Portanto, quero registrar aqui a minha alegria com 
esse anúncio do Presidente Lula. Que venha para o 
Congresso Nacional o novo plano da educação brasi-
leira. Vamos aprová-lo! Vamos investir em educação e 
dar esperança aos jovens do nosso Brasil.

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente. 
Ontem, durante a entrega do Prêmio Nacional de Di-
reitos Humanos, o Presidente Lula fez um discurso 
muito importante e que mostra o quão necessário é 
um governo ter a percepção da sociedade como um 
todo, um organismo complexo. Na sua fala, o Presi-
dente destacou como um dos motivos para os avanços 
que o País teve na área de direitos humanos a visão 
plural dos problemas. Isto é, o Brasil passou a enxer-
gar questões como a fome, a falta de saneamento e a 
educação, por exemplo, também como questões liga-
das à área de direitos humanos.

Até então, lembrou o Presidente Lula, falar sobre 
direitos humanos na maioria das vezes era apenas 
uma questão de evitar a violência contra determina-
da classe social, raça ou, até mesmo, entre policiais 
e criminosos. Eram esses os lugares-comuns com os 
quais se costumava lidar.

A partir de uma nova visão sobre direitos hu-
manos, o Brasil passou a avançar rapidamente nesta 
questão. E hoje, encerrando seu mandato, o Presiden-
te Lula pode fazer um balanço extremamente positivo 
sobre a atuação do seu Governo na área. Tanto que 
continua estendendo essa política a problemas antes 
completamente esquecidos por seus antecessores e 
que são fundamentais, como critérios de justiça social 
e respeito aos direitos. 

Prova disso é o anúncio de que o Ministério da 
Justiça está trabalhando na viabilização de um projeto 
para atendimento a moradores de rua de todo o País. 
Isso, senhores, é uma iniciativa louvável e que poten-
cializará outras ações sociais ligadas a essa área, como 
a Política Nacional para a População em Situação de 
Rua, iniciada em 2009 pelo Governo Federal.

Atualmente, esse projeto de acesso à Justiça 
para moradores de rua está em fase de pleno desen-
volvimento, com os diversos atores desse processo 
realizando seminários para troca de experiências e 
elaboração de um plano capaz de fornecer o atendi-
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mento adequado às necessidades das pessoas que 
vivem nas ruas.

O objetivo, tão logo se passe à fase de execução 
do projeto, é fazer com que a Justiça seja uma grande 
parceira para mudar a vida desses cidadãos. A parceria 
da Justiça com assistentes sociais e defensores públi-
cos promoverá oportunidade para que os moradores 
de rua possam conhecer melhor seus direitos e, caso 
seja necessário, sejam encaminhados para assistên-
cia jurídica gratuita.

Não tenho dúvidas de que esse projeto do Mi-
nistério da Justiça será um grande sucesso, porque 
mostra o compromisso do Governo Federal com os 
direitos humanos e com a promoção da justiça. Se hoje 
o Brasil é um país referência no combate à pobreza 
e nos avanços sociais, muito se deve a essa visão de 
conjunto do Presidente Lula e de toda a estrutura do 
Governo, que enfrentam os problemas do País como 
um todo.

Parabéns ao Governo Federal pela iniciativa. Cer-
tamente o acesso realmente universalizado à Justiça 
será um fator fundamental para tornar ainda mais o 
Brasil um país de todos.

Solicito também transcrição nos Anais de matéria 
sobre esse projeto do Ministério da Justiça.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

MATÉRIAS A QUE SE REFERE O ORA-
DOR

Lula diz que envia quarta-feira ao Congresso 
novo Plano Nacional de Educação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou hoje 
(13) que vai enviar o novo Plano Nacional de Educação 
(PNE) ao Congresso Nacional na próxima quarta-feira 
(15). “Estaremos deixando público o compromisso do 
governo brasileiro até 2020”, disse em seu programa 
semanal Café com o Presidente.

Entidades da área educacional já haviam pedido 
urgência na divulgação do texto. Uma carta foi enviada 
ao Ministério da Educação (MEC) e à Presidência da 
República para que o projeto fosse encaminhado ao 
Congresso Nacional antes do recesso parlamentar, 
que deve começar nesta semana, logo que for votado 
o Orçamento de 2011.

Lula lembrou que o novo PNE não deve ser vis-
to como um programa de governo, uma vez que tem 
a duração de dez anos. “O que é importante é que as 
metas são ambiciosas”, disse, ao citar a previsão de 
chegar a 7% do Produto Interno Bruto (PIB) investidos 
em educação até 2020.

“[A qualidade da educação] é um desafio para 
a futura presidenta do Brasil, a companheira Dilma 

Rousseff. É um desafio para quem for escolhido por 
ela para ser ministro da Educação”, afirmou.

Lula destacou os investimentos em educação 
superior feitos nos últimos oito anos, mas avaliou que 
é preciso, a partir de agora, “mais ousadia” no ensino 
fundamental.

O atual Plano Nacional de Educação vigora até 
31 de dezembro.

Projeto do Ministério da Justiça pretende viabilizar 
o acesso à Justiça para moradores de rua.

Um novo projeto do Ministério da Justiça pre-
tende viabilizar o acesso à Justiça para os moradores 
de rua de todo o país. De acordo com o secretário de 
Reforma do Judiciário, Marivaldo Pereira, o acesso da 
população de rua à Justiça poderá potencializar os re-
sultados de políticas sociais, como a Política Nacional 
para a População em Situação de Rua, instituída no 
final do ano passado pelo presidente da República, 
Luiz Inácio Lula da Silva.

Desenvolvido pela Secretaria de Reforma do 
Judiciário do Ministério da Justiça e pela Defensoria 
Pública, o programa começou, em novembro, com um 
seminário voltado para a troca de experiências entre 
defensores públicos, especialistas no atendimento e 
desenvolvimento de políticas públicas para a popula-
ção de rua e de entidades representativas.

“Nossa intenção é trazer um pouco da experiên-
cia do movimento da população em situação de rua 
para que os defensores possam mapear quais são os 
principais problemas, as principais demandas que eles 
possam encontrar e qual seria a forma de abordagem 
e de atendimento desse público”, disse.

Essa troca de experiências será repetida em to-
das as capitais, por meio de seminários e oficinas de 
capacitação, para estabelecer diretrizes e metodolo-
gias que viabilizem o atendimento da população de 
rua. “O objetivo é capacitar essas pessoas que estão 
em contato direto com a população de rua para que 
elas saibam quais são as situações em que cabe en-
caminhamento à Defensoria Pública e como fazer esse 
encaminhamento”, afirmou Pereira.

Segundo ele, os defensores públicos vão mapear 
em cada uma das capitais qual a estrutura necessá-
ria para fazer esse atendimento. Há estados em que 
a melhor forma de atendimento é o assistente social 
encaminhar e a defensoria fazer o atendimento. Há 
situações em que não há atendimento nenhum e, por 
isso, terá de ser feito por uma parceria entre a Defen-
soria Pública e entidades religiosas. Também serão 
feitos atendimentos itinerantes.”

Pereira informou que as medidas não foram mo-
tivadas pelos 39 casos de assassinatos de pessoas 
em situação de vulnerabilidade em Maceió. “Quando a 
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gente estava desenvolvendo o projeto isso [os assassi-
natos] aconteceu. É um clássico exemplo de como os 
direitos das pessoas em situação de rua são violados. 
Eles têm inúmeras barreiras para o acesso à Justiça, 
entre elas, a falta de conhecimento sobre a existência 
de um órgão que tenha o papel de assegurar a ele 
assistência jurídica, a falta de recursos e a dificuldade 
de serem recebido nesses órgãos.”

O SR. PRESIDENTE (Manato) – Com a palavra, 
pela ordem, o Deputado Eduardo Valverde.

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT – RO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, que-
ro registrar que ontem, em Porto Velho, foi assinado 
um convênio entre a Prefeitura de Porto Velho e a De-
fensoria Pública do Estado de Rondônia, instituindo 
o Programa Uso Campeão, para assistência jurídica 
a famílias posseiras de baixa renda que moram em 
áreas em litígio fundiário. É uma maneira de a Prefei-
tura assistir aquelas famílias com advogados, através 
da Defensoria Pública, para que elas possam pleitear 
na Justiça o usucapião, de forma a regularizar todos 
os terrenos até então ocupados – os públicos, com o 
Programa Terra Legal, e os particulares em litígio, com 
o Uso Campeão.

O SR. PRESIDENTE (Manato) – Muito obrigado, 
nobre Deputado.

O SR. PRESIDENTE (Manato) – Concedo a pa-
lavra à Deputada Fátima Bezerra.

A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT – RN. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, telespectadores da TV Câmara e ouvintes 
da Rádio Câmara, é com muita satisfação que venho 
a esta tribuna anunciar ao País duas importantes ini-
ciativas do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 

Na última quinta-feira, dia 9 de dezembro, o Pre-
sidente Lula e o Ministro da Secretaria Especial de Di-
reitos Humanos, Paulo Vannuchi, assinaram o Decreto 
nº 7.388, que cria o Conselho Nacional de Combate 
à Discriminação, cujo nome social será Conselho Na-
cional LGBT, que terá a finalidade de formular e propor 
diretrizes de ação governamental, em âmbito nacio-
nal, voltadas ao combate à discriminação, promoção 
e defesa dos direitos de lésbicas, gays, bissexuais, 
travestis e transexuais. O órgão será composto por 15 
representantes do poder público federal e 15 represen-
tantes da sociedade civil.

A outra iniciativa foi a assinatura, pelo Presiden-
te Lula e pelo Ministro da Previdência Social, Carlos 
Eduardo Gabas, de decreto que estende os benefícios 
previdenciários do País a pessoas do mesmo sexo 
que vivem em união estável. Os decretos, publicados 
no Diário Oficial da União da última sexta-feira (10), 

marcam a passagem do Dia Internacional dos Direi-
tos Humanos.

Na condição de militante das causas LGBTs, 
comemorei os avanços. Com toda certeza, o Brasil 
caminha a passos largos para a abolição da discrimi-
nação e do preconceito. 

Com essa iniciativa, o Governo Lula reafirma mais 
uma vez o seu protagonismo no campo da universa-
lização dos direitos sociais no Brasil. É o Brasil se in-
serindo no mundo contemporâneo. Fico feliz em ver o 
País avançando na agenda dos direitos humanos.

Parabenizo o Governo Federal pelas medidas to-
madas e lamento que o Congresso Nacional ainda não 
tenha aprovado leis voltadas para os direitos civis da 
comunidade LGBT. Essas medidas têm um grande sim-
bolismo porque fortalecem a luta contra o preconceito 
e a violência que afetam esse segmento da sociedade. 
Quero parabenizar o Presidente Lula por fazer o que 
o Congresso não teve coragem de fazer.

O Deputado Iran Barbosa, do PT de Sergipe, tam-
bém parabenizou o Governo e lembrou que tanto a cria-
ção do Conselho quanto o reconhecimento de parceiros 
homossexuais pela Previdência Social são antigas rei-
vindicações do segmento. Em todas as oportunidades, 
o movimento LGBT vem manifestando a urgência de 
se colocar em debate o reconhecimento dos direitos 
LGBTs no Brasil. “Trata-se de avanço fundamental 
para a consolidação do Estado de Direito”, destacou o 
Deputado Iran Barbosa, que ressaltou a sensibilidade 
do Presidente Lula e lamentou o conservadorismo do 
Congresso Nacional no tocante ao tema.

A notícia foi bem recebida pelo Presidente da 
Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, 
Travestis e Transexuais – ABGLT, Toni Reis. Segundo 
a entidade, a criação do Conselho representa uma 
importante conquista da sociedade civil e do Governo 
Lula e dá seguimento às deliberações da Conferência 
Nacional LGBT, realizada em junho de 2008, quando 
foi ressaltada a necessidade de se fazer o controle 
social da concretização das 166 ações adotadas no 
Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos 
Humanos de LGBT.

O SR. JOSÉ ROCHA (PR – BA. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
neste instante, quero agradecer aos 74 mil eleitores 
da Bahia que me reconduziram a esta Casa para a 
próxima Legislatura, a iniciar-se em 2011.

Senti-me muito honrado porque é a quinta vez 
que sou reconduzido à Câmara dos Deputados. Exerci 
4 mandatos como Deputado Estadual e vou cumprir 
meu quinto mandato como Deputado Federal, com 
muito trabalho, com muita dedicação e, sobretudo, 
com muito respeito à coisa pública, honrando aque-
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les baianos que me confiaram mais um mandato na 
Câmara dos Deputados.

Quero neste instante agradecer aos 74 mil baia-
nos e, sem dúvida alguma, àqueles que também tive-
ram a intenção de votar em mim, mas não tiveram a 
oportunidade de consumar o seu voto por problemas 
alheios à sua vontade; bem como às Lideranças, aos 
Prefeitos, aos ex-Prefeitos, aos Vereadores e aos líde-
res políticos que me confiaram mais um mandato. 

Ao fazer este agradecimento, reafirmo meu com-
promisso com o Estado e com os Municípios que re-
presento de trabalhar com dignidade e sendo leal aos 
princípios republicanos que norteiam os caminhos 
desta Casa. 

O Sr. Manato, § 2° do art. 18 do Regi-
mento Interno, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Paes de Lira, § 2° do 
art. 18 do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Paes de Lira) – Concedo 
a palavra ao Sr. Deputado Manato.

O SR. MANATO (PDT – ES. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, quero registrar desta tribuna que 
na sexta-feira passada estivemos em Vitória, capital 
do nosso Estado, com o Governador Paulo Hartung 
e o Prefeito João Coser, para inaugurar a ponte que 
liga o Jardim da Penha à Reta da Penha, construída 
especificamente para a travessia de cadeirantes e 
pedestres. 

Na semana passada inauguramos uma ponte 
para a travessia de ciclistas, incentivando o trânsito 
de bicicletas e demonstrando o respeito do Governo 
do Estado por essa categoria. 

No ano passado já havia sido inaugurada uma 
ponte para veículos automotores. 

Parabéns ao Governador Paulo Hartung por mais 
esse feito. 

O SR. CELSO MALDANER (Bloco/PMDB – SC. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
Deputadas, Srs. Deputados, a COOPERCENTRAL 
Aurora, uma das maiores indústrias de alimentos do 
Brasil, lançou o leite longa vida Aurora, com inovação 
em escala mundial: o sistema ativo de rastreabilidade, 
batizado de PAR (Produto Aurora Rastreado). 

Trata-se de solução inédita, totalmente automati-
zada e transparente, desenvolvida pela Tetra Pak, que 
permite aos consumidores acesso aos dados de pro-
cessamento, envase e qualidade dos leites Aurora e 
Aurolat. Por meio de código impresso na embalagem, 
o consumidor tem acesso via Internet às informações 

de qualidade e procedência do novo leite Aurora e do 
Aurolat. 

A COOPERCENTRAL Aurora desenvolveu am-
pla análise das condições reais da cadeia de leite em 
face das exigências legais, definidas nacional e inter-
nacionalmente, para a implantação dessa ferramen-
ta. A adoção da rastreabilidade fortalece o sistema 
cooperativo, proporciona informação à empresa para 
facilitar o controle de processos e gestão, e identifica 
a origem do alimento. Além disso, agrega valor à mar-
ca, potencializa o mercado, fideliza consumidores e, 
como resultado final, assegura a qualidade e a certi-
ficação do produto.

As informações obtidas em tempo real ainda 
aperfeiçoam o controle da indústria, pois podem ser 
consolidadas e cruzadas, criando uma visão completa 
de todo o fluxo de produção dos alimentos. A rastre-
abilidade ativa, lançada em fevereiro de 2009, é um 
sistema on-line que permite total controle da cadeia 
de processamento e envase de alimentos, agregando 
segurança, transparência, agilidade e confiabilidade. 

Além do histórico de produção, o sistema oferece 
a possibilidade de detecção de possíveis problemas 
de produção e intervenção imediata caso necessário. 
É um sistema de coleta, integração e controle das in-
formações de fabricação de um alimento em todas as 
suas fases: recepção da matéria-prima, processamento, 
envase, controle de qualidade e distribuição. As informa-
ções podem ser disponibilizadas online para utilização 
da indústria e até mesmo para os consumidores finais, 
por meio de um web site, por exemplo. 

O sistema permite diagnosticar, solucionar e pre-
venir problemas com a utilização de uma ferramenta 
on-line que expõe minuciosamente as informações e 
cruza dados ao longo de todos os processos. Ao aces-
sar um site, o sistema fornece detalhes das etapas de 
processamento e envase, proporcionando mais trans-
parência, agilidade e confiabilidade, além de reforçar 
o controle da produção. 

O próprio consumidor poderá consultar as infor-
mações do produto que comprou, já que um código 
impresso em cada embalagem no momento do enva-
se traz consigo todas as informações sobre aquela 
unidade de produto específica. Esse código identifica 
um único produto com todo o seu histórico, desde sua 
coleta, como um RG. Pelo site na Internet, ao digitar 
o código de rastreabilidade, o consumidor pode obter 
todas as informações de origem, produção, envase e 
qualidade do produto. 

Novamente a indústria catarinense se destaca 
pelo ineditismo, mas, principalmente demonstra a se-
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riedade do trabalho dos empreendedores do Estado 
com relação à qualidade de seus produtos. Um Es-
tado que já se destaca pela excelência em sanidade 
dá mais um exemplo, através da sua mais importante 
cooperativa.

Muito obrigado.
O SR. EDUARDO VALVERDE (PT – RO. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, hoje meu partido 
começa a discutir internamente a escolha do compa-
nheiro que vai disputar a Presidência da Câmara dos 
Deputados. 

Num partido com tantos bons quadros, certamen-
te essa não é uma tarefa muito fácil. Tanto o Deputado 
Marco Maia, que hoje preside de maneira interina a 
Câmara, como o nosso companheiro Deputado Cân-
dido Vaccarezza reúnem as melhores condições e as 
melhores qualidades para bem representar o partido e 
bem conduzir a Câmara dos Deputados, dentro de um 
contexto em que estará na Presidência da República 
uma mulher, com toda a sua sensibilidade.

Como se trata de Poderes independentes, o bom 
relacionamento entre a Câmara dos Deputados e a 
Presidência da República, para dar efetividade aos 
projetos de reforma que teremos de enfrentar a partir 
de 2011, certamente é uma tarefa que exige diálogo, 
compreensão, articulação, habilidade e, principalmente, 
muito pulso firme de quem vai conduzir os trabalhos 
nesta Casa. 

Quem é Deputado Federal há um bom tempo sabe 
que, muitas vezes, não é fácil conduzir os trabalhos de 
plenário, dar ordem e disciplina às sessões e ser res-
peitado pelos pares. O Presidente desta Casa é essa 
figura altiva que deve expressar a liderança para levar 
a bom termo as sessões plenárias, para que não haja 
sessões infrutíferas, como temos visto durante muito 
tempo – sessões que se encerram de madrugada sem 
liderança para conduzi-la, em especial quando se trata 
de matéria de extrema complexidade.

Tanto o Deputado Marco Maia quanto o Deputado 
Vaccarezza reúnem essas condições. Esperamos que, 
a partir das 15 horas, de maneira correta, de maneira 
equilibrada, venhamos a escolher, por consenso pro-
gressivo, o nome que o PT apresentará aos demais 
Deputados da Câmara dos Deputados para presidir 
esta Casa.

Concluo falando sobre o WikiLeaks, um site em 
que volta e meia aparecem notícias descortinando po-
sicionamentos, e uma delas, que ninguém tinha dúvida, 
é sobre a posição do José Serra para com o pré-sal. 
Foi muito bom o WikiLeaks ter divulgado o que todo 
mundo já sabia. Dissemos num programa de televisão 

que se o Serra fosse eleito Presidente da República 
iria acabar com o pré-sal.

Essa vontade privatista de privilegiar as empre-
sas petrolíferas americanas deve ter sido relatada pelo 
embaixador americano, que tinha confiança em que 
o José Serra, se eleito Presidente da República, iria 
favorecer as empresas americanas. Certamente o in-
teresse do Brasil não seria protegido por José Serra, 
se eleito Presidente do Brasil.

Felizmente o povo brasileiro, reconhecendo essa 
característica de quem governou o País durante oito 
anos, não quis repetir essa dose e assim ameaçar os 
interesses da Nação deixando a imensa riqueza do 
pré-sal, que pode beneficiar milhões de brasileiros, nas 
mãos de empresas de petróleo americanas. 

Sábia a decisão do povo brasileiro.
O SR. ANTONIO CARLOS BISCAIA (PT – RJ. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, em primeiro lugar, eu também me asso-
cio às felicitações apresentadas a nossa futura Presi-
dente Dilma Rousseff, que hoje comemora mais um 
aniversário. Tenho convicção de que o Governo Dilma 
seguirá na linha do extraordinário Governo do Presi-
dente Lula.

No dia 14 de dezembro, ao mesmo tempo, é co-
memorado em todo País o Dia Nacional do Ministério 
Público. Estarei, logo mais à noite, em Goiânia para 
ser homenageado pelo Ministério Público do Estado de 
Goiás. Por isso, no momento de uma votação crucial 
aqui não estarei presente. Vou a convite do Ministério 
Público de Goiás.

Mas, Sr. Presidente, Deputado Paes de Lira, é 
lamentável que, em um momento em que a segurança 
pública em nosso País deve ser o tema prioritário, em 
que toda Nação brasileira se preocupa com o proble-
ma da segurança pública – estou de pleno acordo com 
o que V.Exa. disse –, a PEC 300 tenha sido relegada. 
Não se coloca essa PEC em votação neste plenário. 
Por outro lado, o lobby dos bingos consegue tudo. 

Nunca vi nesta Casa um projeto – estou aqui 
desde 1999 – que tivesse tido a rejeição da urgência 
em um dia e no dia seguinte fosse incluída novamen-
te a urgência em pauta e, aí sim, aprovada. Foi uma 
chantagem. A maioria dos Parlamentares cedeu a essa 
chantagem. Colocaram a votação da Lei Kandir, que 
era importante, como condição para se votar a urgên-
cia desse projeto dos bingos. Foi aprovada a urgência 
e votou-se a Lei Kandir.

Hoje, novamente, outra chantagem. Está na pau-
ta o projeto de lei que prevê a legalização dos bingos 
antes do Fundo de Combate à Pobreza, que interessa 
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a todos os Estados. Por que não se coloca o Fundo 
de Combate à Pobreza antes? É inaceitável. Teríamos 
de aprovar o Fundo de Combate à Pobreza e deixar a 
discussão do projeto dos bingos para depois. Mas não, 
é antes porque a situação é muito séria. 

O Correio Braziliense publica matéria paga com 
a dinheirama da ABRABIN, intitulada A Hora da legali-
zação. Já financiaram muitas candidaturas. A promessa 
foi feita na CCJ, quando a questão dos bingos foi apro-
vada por 40 votos a 7. Nos corredores – eu presenciei, 
ninguém me disse –, ouvíamos: “Vamos apoiar, porque 
haverá dinheiro na campanha”. A paga está aqui hoje, 
nesta votação, nesta tentativa.

Eu ainda apelo para a maioria dos Parlamentares, 
Deputadas e Deputados, que são pessoas de bem, que 
rejeitem essa proposta. Não é possível que se vá lega-
lizar uma atividade diretamente relacionada ao crime 
organizado. Isso é evidente. Não sou eu que digo isso, 
mas todos que conhecem a segurança pública, como 
V.Exa., Sr. Presidente, Deputado Paes de Lira.

Está aqui o último estudo do ENCCLA – Estraté-
gia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de 
Dinheiro, que aponta, de forma muito firme, os incon-
venientes da aprovação de um projeto dessa natureza, 
que significa favorecer a lavagem de dinheiro, a pros-
tituição, a jogatina em si, o contrabando, a corrupção 
policial e as ligações com o tráfico de entorpecentes, 
que sempre existem nas proximidades dessas casas 
de bingo.

Parece que não se conhece a realidade. E o meu 
Estado, Rio de Janeiro, foi refém disso durante mui-
tos anos. Quando começa a aparecer uma luz no fim 
do túnel para que isso acabe, vem um projeto dessa 
natureza. Vamos repudiá-lo. Virei a esta tribuna hoje 
quantas vezes for necessário para manifestar o meu 
repúdio a esse projeto.

O SR. RÔMULO GOUVEIA (PSDB – PB. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, registro com imensa alegria o lan-
çamento de mais uma obra de Elizabeth Marinheiro 
– de quem já tive oportunidade de realçar as virtudes 
e qualidades literárias em outros pronunciamentos –, 
ocorrido no último dia 26 de novembro, em nossa ci-
dade, Campina Grande. 

A obra, Tessituras do Eu & Fortuna Crítica II, é 
o 12º livro da autora. Além de resgatar momentos de 
sua vida, reúne dezenas de comentários de escritores 
renomados do Brasil e do exterior, sobre a obra da es-
critora campinense.

Prestigiado por integrantes do mundo político, so-
cial e intelectual da Paraíba, escritores, críticos literá-
rios, artistas, professores, além de familiares da autora, 

que lotaram o auditório da Federação das Indústrias, o 
livro foi apresentado pela Profa. Dra. Vilma Mendoza, 
que em sua fala pontuou que: “Ao olhar a página 172 
do livro, percebo que Elizabeth é uma mulher que está 
sempre começando e que em sua obra não existe tér-
mino, possui uma terminalidade provisória”.

Elizabeth Marinheiro presta em seu livro Tessi-
turas do Eu & Fortuna Crítica II uma homenagem es-
pecial ao Diretor Presidente do Grupo São Braz, José 
Carlos da Silva Júnior, um grande incentivador das 
artes e da cultura na Paraíba.

A obra traz uma grata satisfação a todos os que a 
leem, em razão do estilo já consagrado. São palavras 
da própria escritora: “Os leitores vão encontrar minha 
história na literatura supostamente marginal. Flagran-
tes do cotidiano de minha vida”.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, tomo por 
empréstimo a saudação feita pelo Acadêmico Alberto 
da Costa e Silva para dizer das qualidades de nossa 
querida escritora campinense, por ocasião de uma 
Conferência proferida na Academia Brasileira de Le-
tras, em maio de 2001:

“Senhores Acadêmicos, minhas senho-
ras e meus senhores. Temos hoje a alegria 
de ter conosco a grande dama da literatura 
do Nordeste. A professora doutora Elizabeth 
Marinheiro é de nome conhecida, provavel-
mente, de todos os que se encontram nesta 
sala, porque ela costumou, durante muitos 
anos, tornar Campina Grande, durante alguns 
dias, a capital cultural do Brasil. É Professo-
ra Titular de Teoria Literária da Universidade 
Federal da Paraíba. Além de ser doutora em 
Letras, é pós-doutora em Literatura e Línguas 
do Centro Ibero-Americano de Cooperación, 
de Madri; membro do Conselho Nacional de 
Política Cultural; membro da Academia Parai-
bana de Letras (primeira mulher ali a ter in-
gresso). Autora de numerosos ensaios sobre 
literatura e teoria literária, tendo com dois de-
les recebido prêmios da Academia Brasileira 
de Letras: Prêmio José Veríssimo, com a obra 
A bagaceira: uma estética da sociologia, em 
1979; e Prêmio Sílvio Romero, com Vozes de 
uma voz, em 1983. Professora Visitante do 
Centro de Estudos Semióticos e Literários da 
Universidade do Porto; Professora convidada 
pelo King’s College London University para mi-
nistrar seminário sobre a Influência do Cordel 
na Literatura Brasileira e Principais Tendências 
da Literatura do Nordeste Hoje; Professora con-
vidada do London Institute of Education, onde 
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ministrou seminário sobre Cultura Contempo-
rânea no Nordeste; Professora convidada da 
Universidade de Rennes 2 – Haute Bretagne 
– Department de Português, como Professora 
Associada. O seu currículo mostra a alta quali-
dade da conferencista que nós temos a alegria, 
a honra e o prazer de hoje ouvir.”

Por fim, parabenizo, em nome da bancada pa-
raibana nesta Casa, a esse nome que só engrandece 
a Paraíba, nacional e internacionalmente, e que me-
rece todas as nossas homenagens, que é a escritora 
Elizabeth Marinheiro.

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que meu pronun-
ciamento seja divulgado nos meios de comunicação 
da Casa.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paes de Lira) – Concedo 

a palavra, pela ordem, ao ilustre Deputado Chico Lo-
pes por 3 minutos.

O SR. CHICO LOPES (Bloco/PCdoB – CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, ocupo a tribuna desta Casa para fa-
lar sobre a aprovação no Senado do Projeto de Lei nº 
263, de 2004, que acrescenta § 6º ao art. 43 do Có-
digo de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), 
instituindo o Cadastro Positivo de Consumidores ou 
Cadastro dos Clientes Bons Pagadores, como tam-
bém é conhecido.

O referido cadastro tem por finalidade criar um 
banco de dados com informações pessoais (hábitos de 
consumo) sobre a pontualidade dos pagamentos rea-
lizados pelos consumidores às instituições financeiras 
e estabelecimentos comerciais em geral.

O intuito é avaliar se a pessoa revela riscos para 
a concessão de crédito não somente através de em-
préstimo de valores, mas também de qualquer venda 
a prazo; o final da avaliação apontará qual a probabi-
lidade do consumidor se tornar um inadimplente. 

Em outras palavras, mesmo o consumidor estando 
adimplente com os compromissos financeiros, o his-
tórico contido nesse cadastro determinará se a venda 
deve ou não ser autorizada ao consumidor. 

Considero desnecessário disciplinar o funciona-
mento dos bancos de dados e serviço de proteção ao 
crédito através de projeto de lei, uma vez que a Lei nº 
8.078, de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) já 
trata da matéria no seu art. 43. 

Desde o primeiro momento manifestei no plenário 
desta Casa preocupação em relação à aprovação da 
regulamentação do Cadastro Positivo do Sistema de 
Proteção ao Crédito, por considerá-lo uma verdadeira 
investigação aos hábitos de consumo do cidadão – os 

consumidores não inseridos nesse cadastro passarão 
a sofrer o risco de discriminação. 

Nenhuma lei deve ferir as garantias individuais 
estabelecidas pela Constituição Federal, das quais se 
destacam a não violação à intimidade, à vida privada, 
à honra e à imagem, sob pena de ser declarada a sua 
inconstitucionalidade.

Nesse sentido, peço ao Sr. Exmo. Presidente da 
República, Luiz Inácio Lula da Silva, que vete esse 
projeto que prejudica os consumidores. 

Quero também fazer coro aos que se colocam 
contra a votação do bingo em detrimento de outras ma-
térias e no uso político indevidamente desrespeitoso 
a esta Casa. É preciso que as lideranças convoquem 
seus partidos para discutir a opinião e não assumir uma 
coisa dessa, porque sabemos que a sociedade não 
engole esse tipo de comportamento da nossa Casa. 
Quem quiser ser a favor do bingo tem toda liberdade. 
No entanto, querem negociar para atrelar a votação do 
Fundo de Combate à Pobreza à votação do projeto que 
regulamenta os bingos, como aconteceu na semana 
passada. Entendemos que a democracia não precisa 
desse instrumento.

Portanto, meu voto será contra a regulamentação 
dos bingos, porque não se resolve o problema de de-
semprego com atividades ilegais. As pessoas que são 
doentes por jogo vão terminar perdendo suas fortunas 
e trazendo infelicidade para suas próprias famílias. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Paes de Lira) – Concedo 

a palavra ao Sr. Deputado Luiz Couto.
O SR. LUIZ COUTO (PT – PB. Sem revisão do 

orador.) – Sr. Presidente, primeiro gostaria de divulgar 
o discurso do Irmão Chico, Presidente do Centro de 
Direitos Humanos Dom Oscar Romero, em Santa Rita, 
Paraíba, na oportunidade em que recebi a comenda 
daquele centro envolvido com os direitos humanos. O 
prêmio foi concedido à minha pessoa. 

Também gostaria de registrar nos Anais da Casa 
matéria do jornalista Evandro Éboli, do jornal O Globo, 
intitulada A corrupção está rolando solta, com relação 
à questão dos bingos. Nesta Casa, coloca-se em vota-
ção o projeto que legaliza os bingos, mas a PEC 300 
é colocada na gaveta.

Também gostaria de dar divulgação às seguintes 
matérias: Tortura volta ao banco dos réus e A Voz dos 
Mortos de Vila Formosa. 

O SR. PRESIDENTE (Paes de Lira) – V.Exa. 
será atendido.

MATÉRIAS A QUE SE REFERE O ORA-
DOR
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O SR. PRESIDENTE (Paes de Lira) – Concedo 
a palavra, pela ordem, ao ilustre Deputado Ernandes 
Amorim.

O SR. ERNANDES AMORIM (PTB – RO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, mais 
uma vez ocupamos a tribuna para elogiar a escolha 
dos futuros Ministros do Governo Dilma e para regis-
trar uma reivindicação que não tem nada a ver com 
o Governo atual nem com o próximo, até porque é 
trabalho da Comissão de Fiscalização Financeira e 
Controle, do Poder Legislativo, que concluiu pela ne-
cessidade de se investigar irregularidades no financia-
mento, pelo BNDES, de 98% de seu capital disponível 
a um grupo coeso, a cinco frigoríficos, que, através 
de lobbies, conseguiram do Banco 10 bilhões e 810 
milhões de reais.

Esse dinheiro deveria ser fiscalizado pelo Tribu-
nal de Contas da União, pela Controladoria-Geral da 
União ou por esta Casa, através da Comissão de Fis-
calização e Controle, mas nenhum desses órgãos teve 
competência ou autoridade para fazer a fiscalização, 
por alegada existência de sigilo bancário. 

Sr. Presidente, trata-se de dinheiro do trabalha-
dor, cuja remessa ao BNDES esta Casa aprovou. E o 
Tribunal de Contas não teve acesso aos dados para 
fazer a fiscalização. 

O Procurador do Ministério Público do Tribunal 
de Contas lavou as mãos e não tomou qualquer pro-
vidência para, fazendo valer a lei, cumprir o dever de 
fiscalização.

Minha maior decepção é ser um Deputado Fede-
ral, pertencer a esta Casa, que tem a incumbência de 
fiscalizar a aplicação de recursos do Erário e, mesmo 
com as diligências da Comissão de Agricultura e da 
Comissão de Fiscalização e Controle, com conclusões 
encaminhadas ao Tribunal de Contas da União, consta-
tar que ninguém tomou providência, Sr. Presidente. 

O que mais me chama a atenção é que na com-
posição daquele Tribunal há ex-colegas do Senado, 
alguns aprovados com meu voto, assim como há ex-De-
putados Federais que lá igualmente estão com meu 
voto. Mas nenhum deles preocupou-se em fazer essa 
fiscalização. 

Sei que o Governo Lula não tem conhecimento 
dessas irregularidades. Sei que a futura Presidente 
da República também não conhece essa peripécia, 
essa má distribuição de recursos. Mas que, com sua 
dignidade, com a escolha de bons Ministros, fiscalize 
o BNDES.

Não é admissível que, entre cento e poucas ope-
rações, cinco delas tenham levado 99% do orçamento 
destinado a 107 empresas. Isso não é cabível, não 
é legal. 

Existem irregularidades constatadas pelo pró-
prio Tribunal de Contas. Mas o Ministro responsável 
disse que não pôde chegar ao final das investigações 
porque existe o empecilho do sigilo bancário. Por que 
sigilo bancário, Sr. Presidente, com um dinheiro que 
é do trabalhador, do FGTS? E os recursos foram para 
lá após a aprovação desta Casa.

Tudo isso me deixa, sinceramente, decepcio-
nado. 

Ainda bem que estou saindo desta Casa, pois não 
concorri à reeleição. Espero que os colegas da próxi-
ma Legislatura deem continuidade a essa fiscalização. 
Tenho dois mandatos de Prefeito, dois mandatos de 
Deputado Estadual, um mandato de Senador da Re-
pública e este último mandato de Deputado Federal. 

Reitero que saio desta Casa decepcionado com 
a atitude do Tribunal de Contas da União, que fez vista 
grossa às irregularidades. E mais: o próprio Procura-
dor do Ministério Público não deu qualquer apoio ao 
pedido de fiscalização.

Por isso, devo encaminhar esse documento a ou-
tros órgãos igualmente competentes, inclusive à futura 
Presidente da República. 

Confio e espero que S.Exa. faça uma adminis-
tração decente.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, vou ler o 
inicio da conclusão do Relatório da Auditoria do Tribunal 
de Contas da União atendendo a Proposta de Fiscaliza-
ção e Controle nº 65, de 2008 do Congresso Nacional, 
que trata dos recursos do trabalhador brasileiro e do 
Tesouro Nacional que financiou projetos frigoríficos, 
principalmente o Grupo JBS-Friboi, Independência e 
Bertin, composto de cinco grupos empresariais, para os 
quais foram destinados 95% de um total de 10 bilhões 
810 milhões 333 reais e noventa e oito centavos:

“01 – Houve óbices ao desempenho in-
tegral do trabalho de fiscalização devido à 
alegação de sigilo bancário.

02 – Sob argumento de preservação de 
informações protegidas pelo sigilo bancário 
previsto na Lei Complementar nº 105/2001, o 
BNDES não disponibilizou dados considera-
dos de natureza sigilosa. Tampouco foi con-
cedido acesso aos documentos originais das 
operações, nem aos sistemas corporativos 
que contêm dados dessas operações. Esses 
impedimentos impossibilitaram a verificação 
da fidedignidade das informações referentes 
às operações realizadas.

03 – O preceito maior da atividade de 
controle é o acesso às fontes primarias de in-
formações. Analises sobre dados parciais e de 
origem secundaria restringem a abrangência 
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do trabalho de fiscalização e impossibilitam as-
severar a sua fidedignidade. Ademais, podem 
inviabilizar a obtenção de conclusões ante a 
existência de lacunas informacionais impostas 
por restrições ao pleno acesso aos dados.” 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, apenas 
esses três parágrafos me remetem a uma pergunta 
que me embaraça e me constrange como Deputado 
Federal: para que servem a Câmara dos Deputados 
e sua Comissão de Fiscalização Financeira e Contro-
le? Afinal, o que fiscalizamos? O que controlamos? 
Nada! Pois não temos esse poder, como também a 
Controladoria-Geral da União, que trava uma batalha 
com o BNDES para também cumprir a sua missão 
e dever Constitucional, já tendo recorrido inclusive à 
Advocacia-Geral da União na tentativa de ter acesso 
a essa caixa preta. 

Confesso que meu desencanto é maior que a 
fraqueza da nossa Casa. E não sei a quem apelar, 
pois a Câmara dos Deputados, TCU e CGU não têm 
competência para fiscalizar um agente financeiro de 
desenvolvimento que utiliza recursos do Tesouro Na-
cional e dos Trabalhadores Brasileiros, e, o que é mais 
surpreendente, não se tem uma linha de manifestação 
do representante do Ministério Público Federal junto 
ao Tribunal de Contas da União, que apenas registra, 
“Fui presente – Lucas Rocha Furtado – Procurador 
Geral”.

E o que mais me chama a atenção é que to-
dos os Ministros presentes são nossos ex-colegas de 
Parlamento, a exemplo do Ministro Relator Raimun-
do Carreiro, ex-Secretário-Geral da Mesa do Senado 
Federal; Valmir Campelo e José Jorge, ex-colegas do 
Senado nos quais votei para o TCU; assim como os 
ex-Deputados Federais José Múcio – meu ex-líder 
nesta Casa –, Augusto Nardes e Aroldo Cedraz, nos 
quais também votei para suas nomeações para a Corte 
de Contas. Eles certamente conhecem a importância 
do nosso trabalho de fiscalização da correta aplica-
ção dos recursos públicos e também a nossa missão 
e dever Constitucional, obstaculizados por uma lei 
complementar que suprime o que está expresso na 
nossa Carta Magna.

Como ultima instância irei encaminhar este re-
latório do TCU para o Chefe do Ministério Público Fe-
deral, Dr. Roberto Gurgel, que tem tido uma atuação 
exemplar na tentativa de correção dos rumos das nos-
sas instituições publicas que caminham na ilegalidade, 
como é o caso do BNDES.

Não é possível que ninguém neste País tenha 
poder para dar um basta a essa política financeira 
predatória, que já foi objeto até da realização do 1º 
Encontro Sul-Americano de Populações Afetadas pelos 

Projetos Financiados pelo BNDES, pois as maiorias 
dos projetos apresentam impactos socioambientais e 
econômicos negativos para as populações dos territó-
rios afetados pelos projetos.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paes de Lira) – Concedo a 

palavra ao nobre Deputado Luiz Carlos Hauly.
O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB – PR. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla-
mentares, ao consultar a pauta de hoje desta sessão 
extraordinária, verifico nela constar a Medida Provisória 
nº 499; a Medida Provisória nº 502; o Projeto de Lei nº 
1.176, que trata do transporte; o projeto de lei que trata 
da legalização dos bingos e uma proposta de emenda 
à Constituição sobre o Fundo de Combate à Pobreza. 
Mas não foi inserida em pauta a proposta de mudança 
da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa.

A Casa precisa ter mais atenção aos projetos de 
sua iniciativa. O SIMPLES e o Super-SIMPLES são 
leis nacionais, criadas dentro do Congresso Nacional, 
dentro da Câmara dos Deputados.

Posso dizer que a Lei Complementar nº 123 é a 
filha mais ilustre da Câmara dos Deputados. E há mu-
danças importantes a serem feitas para janeiro, que 
devem ser aprovadas hoje. Caso contrário, não have-
rá tempo para aprovação no Senado e sanção pelo 
Presidente da República, haja vista o atendimento ao 
princípio da anterioridade, pois se pretende a vigência 
a partir de 1º de janeiro. Portanto, peca a Casa.

Faço um apelo ao Presidente da Casa, Deputa-
do Michel Temer; ao Vice-Presidente, Deputado Marco 
Maia; aos demais membros da Mesa e aos Líderes da 
Maioria e da Minoria para que concentrem seus es-
forços na aprovação das mudanças na Lei Geral da 
Micro e Pequena Empresa.

É um absurdo constar em pauta o projeto que 
trata da intitulada Lei dos Bingos. É uma vergonha não 
se colocar em pauta a mudança da Lei Geral da Micro 
e Pequena Empresa – nem que seja para aprovarmos 
uma mudança parcial, pois atenderemos a milhões de 
empresas.

Ressalto que 70% dos trabalhadores com car-
teira assinada neste País estão nas pequenas e mi-
croempresas. 

Então, faço um apelo às Lideranças da Casa para 
que, após esta sessão, na próxima sessão extraordi-
nária a se realizar ainda hoje, incluam a matéria a que 
me referi em pauta, para que possamos votá-la. 

Se não me engano, esta sessão extraordinária 
deve terminar às 18 horas, pois teve início às 13 ho-
ras. Então, faço este apelo à Mesa, ao Dr. Mozart, ao 
Presidente Michel Temer.
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Há pouco participamos de uma missa em cele-
bração antecipada do Natal e pelo encerramento do 
ano legislativo, juntamente com o Presidente do Se-
nado e com D. João Braz de Aviz, Arcebispo de Bra-
sília, neste ano em que a Capital Federal comemorou 
o seu cinquentenário.

Então, Sr. Presidente, a Casa tem trabalho a 
fazer. 

Há pouco, no Senado Federal, a Comissão de 
Educação aprovou projeto de minha autoria que ins-
titui o ano de 2011 como o Ano da Holanda no Brasil. 
São três as cidades brasileiras que tiveram coloniza-
ção holandesa. 

O projeto de lei relativo às pequenas e microem-
presas é da maior importância e, portanto, reitero meu 
pedido de empenho a todos pela sua aprovação. 

O Parlamento não sabe a força que tem. Eu cos-
tumo dizer que o Parlamento brasileiro é um gigante 
adormecido e, se soubesse a força que tem, levantar-
se-ia e aprovaria a proposta de emenda à Constituição 
apresentada pelo Movimento Político pela Unidade, 
para que as emendas fossem impositivas, inclusivas 
e participativas. A aprovação dessa proposta acabaria 
com a política do pires na mão ou do chapéu na mão. O 
Parlamento mandaria de volta as medidas provisórias 
e faria, por meio da Liderança do Governo na Casa – 
como ocorre nos Estados Unidos –, a apresentação do 
projeto por meio de uma proposta do Executivo. Mas 
o Executivo não mais enviaria ao Congresso projetos 
com a frequência e intensidade como faz hoje. 

Estou, portanto, propondo que o Parlamento co-
mece a se libertar dos grilhões do Executivo.

O SR. PRESIDENTE (Paes de Lira) – Com a pa-
lavra, pela ordem, o Deputado Ernandes Amorim.

O SR. ERNANDES AMORIM (PTB – RO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, so-
licito a V.Exa. que o pronunciamento que fiz seja pu-
blicado na íntegra. 

O SR. PRESIDENTE (Paes de Lira) – V.Exa. 
será atendido. 

O SR. PRESIDENTE (Paes de Lira) – Conce-
do a palavra, pela ordem, à ilustre Deputada Fátima 
Bezerra. 

A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT – RN. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, trago à Nação uma boa notícia para 
a educação brasileira. Depois de um bom e intenso 
debate em todo o País, que culminou inclusive com a 
I Conferência de Educação realizada em abril deste 
ano em Brasília, o Presidente Lula encaminhará ama-
nhã ao Congresso Nacional a proposta do novo PNE 
– Plano Nacional de Educação. 

Essa proposta tem como desafio estabelecer 
metas para a universalização, nos próximos 10 anos, 
do acesso à creche, à pré-escola, ao ensino médio, 
além de ampliar o acesso dos nossos jovens ao ensino 
superior e ensino técnico profissionalizante. 

Quero dizer que tem razão o Ministro Fernando 
Haddad quando destaca que a educação brasileira 
está no rumo certo, que nós estamos crescendo tanto 
em quantidade como em qualidade. Mas é necessário 
fazer mais. Para tanto, Sr. Presidente, é fundamental o 
novo Plano Nacional de Educação estabelecer como 
principal desafio, Deputada Alice Portugal, a questão 
da qualidade da educação e da formação e do salá-
rio do professor. Nós não podemos entrar na próxima 
década com um professor formado ganhando um piso 
salarial pouco mais de mil reais, inclusive amparado 
por lei e mesmo assim descumprido pela maioria dos 
gestores pelo Brasil afora.

Faço um apelo ao Supremo Tribunal Federal 
para que julgue o mérito da famigerada ADIN – Ação 
Direta de Inconstitucionalidade contra o piso salarial 
do magistério.

Por isso, Deputado Luiz Couto, por ocasião da 
discussão do Plano Nacional de Educação, os profes-
sores, o Congresso Nacional, a sociedade brasileira 
terão uma excelente oportunidade para elevar de fato 
o piso salarial do magistério, da educação básica nes-
te País. Hoje em dia o professor da educação básica 
da rede pública ganha em média 60% do que ganham 
os demais profissionais de nível superior. E a que as-
sistimos? Assistimos à debandada. Mesmo quem tem 
vocação não consegue ser professor, exatamente em 
razão do tratamento que lhe é dispensado. 

Por isso, Deputado Paes de Lira, reafirmo o com-
promisso do nosso Governo, o compromisso da ban-
cada do PT com a educação no Brasil. 

Vamos trabalhar com toda intensidade para que, 
de fato, por ocasião do PNE, possamos estabelecer 
uma meta para elevar o salário do magistério e lutar 
pelo piso salarial dos policiais militares e dos agentes 
comunitários de saúde, por quem temos lutado, e muito. 
Mas temos de estabelecer uma meta. Professor deveria 
ter um piso inicial de, no mínimo, cinco salários. E isso 
será possível, até porque o Governo vai aumentar os 
recursos para a Educação.

Para concluir, outra grande proposta é passar dos 
atuais 5% do PIB para 7% do PIB para educação. Essa 
é uma proposta que conta do PNE. Além disso, há os 
recursos do pré-sal, que é uma riqueza maravilhosa. 

Portanto, que venha o PNE para esta Casa. Va-
mos realizar um bom debate e vamos aprovar um ins-
trumento que será, sem dúvida alguma, muito impor-
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tante para avançar na expansão e no fortalecimento 
da educação em nosso País.

O SR. PRESIDENTE (Paes de Lira) – Para uma 
breve intervenção, com a palavra o Deputado Lincoln 
Portela.

O SR. LINCOLN PORTELA (PR – MG. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, esta é uma Casa 
democrática e o tem demonstrado, claro, ao longo dos 
anos. Colocamos aqui matérias para serem votadas 
de todos os âmbitos, de todos os níveis, enfim, todo 
tipo de matéria. 

Mas é lamentável ficarmos priorizando matérias 
– nada contra quem quiser votar, é muito pessoal, já 
disse isso – como a do bingo, deixando a segurança 
pública, de que V.Exa. é um combatente, a PEC 300 
e a PEC 308, da Guarda Municipal, matérias tão rele-
vantes para o Brasil.

Deixo aqui apenas o meu sentimento de triste-
za por esse tipo de encaminhamento que está sendo 
feito na Casa.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paes de Lira) – Compar-

tilho do sentimento de V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Paes de Lira) – Com a pa-

lavra o Deputado José Guimarães.
O SR. JOSÉ GUIMARÃES (PT – CE. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
ocupo a tribuna para registrar a felicidade que nós ce-
arenses tivemos ontem ao receber o Presidente Lula 
na região do Cariri.

O Presidente inspecionou os investimentos na 
obra de interligação de bacias, a conhecida Transnor-
destina, na região do Ceará e da Paraíba, bem como 
deu ordem de serviço para a construção de parte da 
grande obra de integração do Nordeste brasileiro: 
a Transnordestina, especialmente no trecho Missão 
Velha-Porto do Pecém, em Fortaleza. São 526 quilô-
metros de rodovias. 

O total do investimento dos lotes anunciados 
pelo Presidente Lula, de 2 a 11, é de 1 bilhão e 800 
milhões de reais.

O SR. PRESIDENTE (Paes de Lira) – Concedo 
a palavra, pela ordem, ao ilustre Deputado Fernando 
Marroni.

O SR. FERNANDO MARRONI (PT – RS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, quero cumprimentar a nossa Pre-
sidente eleita, Dilma Rousseff, pelo seu aniversário e 
desejar-lhe muitas felicidades e longa vida.

Quero também falar um pouco sobre os resulta-
dos da COP 16.

O Brasil teve um papel destacado na Conferência. 
Sua delegação, a maior entre as que lá estiveram, foi 

protagonista nas negociações, junto com a represen-
tação do Reino Unido.

Muito sabiamente, o Embaixador Figueiredo, 
chefe da nossa delegação, preferiu não fechar as ne-
gociações e aguardar para, na COP 17, que vai ser 
realizada na África do Sul, avançar nas negociações. 
Há uma resistência muito grande, particularmente dos 
Estados Unidos, ainda mais agora com os republica-
nos tendo maioria naquele Parlamento e rejeitaram a 
proposta encaminhada pelo Presidente Barack Oba-
ma. E isso se expressou muito fortemente na COP, o 
que evidentemente facilitou a posição chinesa, que 
também não quer assumir compromissos de redução 
da emissão de gases do efeito estufa.

Por outro lado, Sr. Presidente, duas importantes 
iniciativas foram consagradas na Conferência. Primei-
ro, o fundo de 30 bilhões de dólares, que chegará a 
100 bilhões de dólares no ano de 2020. Provisoria-
mente a gestão estará a cargo do Banco Mundial. É 
de fundamental importância para que os países em 
desenvolvimento possam receber recursos para um 
desenvolvimento limpo. 

E, segundo, o Protocolo de Kyoto voltará a ser 
objeto de negociação a partir de 2011. Penso que a 
posição brasileira é correta, levando para a Conferência 
suas metas, antecipando-as, inclusive, e apresentando 
o seu fundo de 226 milhões de reais para as compen-
sações e mitigações das emissões de carbono.

Portanto, Sr. Presidente, quero cumprimentar 
a delegação brasileira, especialmente a Ministra do 
Meio Ambiente, Izabella Teixeira, e nosso Embaixador 
Figueiredo, que foi o chefe das negociações.

Para concluir, Sr. Presidente, independentemente 
da vontade dos países em desenvolvimento, penso que 
o esforço feito pelo Brasil e pelos países em desenvol-
vimento geraram, na Conferência, boas perspectivas 
para a COP 17. 

Um grande problema que atinge o mundo são 
as alterações climáticas, com alterações profundas 
no meio de produção da agricultura. Apesar disso, o 
Parlamento brasileiro não pode votar em regime de 
urgência o projeto do Código Florestal, porque contra-
diz as declarações do Brasil em âmbito internacional. 
Precisamos reduzir os gases de efeito estufa, particu-
larmente decorrentes das queimadas. 

Era o que tinha a dizer.
O SR. LUIZ COUTO – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paes de Lira) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. LUIZ COUTO (PT – PB. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, em primeiro lugar, quero parabenizar a nossa 
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Presidenta Dilma pelo seu aniversário. Que Deus possa 
iluminá-la, conduzi-la e lhe dar a força necessária para 
que faça um excelente Governo em nosso País.

Também quero parabenizar a Universidade Fe-
deral da Paraíba, que ontem comemorou 50 anos da 
sua federalização e conta com mais de 100 cursos e 
mais de sete mil vagas para o processo seletivo. Eu 
parabenizo o Reitor Rômulo Polari e também a comuni-
dade universitária por essa celebração dos 50 anos da 
federalização da Universidade Federal da Paraíba.

Sr. Presidente, quero compartilhar algumas in-
formações da execução dos convênios da FUNDAC/
PB (Fundação de Desenvolvimento da Criança e do 
Adolescente da Paraíba) com a Secretaria Especial de 
Direitos Humanos da Presidência da República.

O primeiro convênio se refere à construção de um 
Centro Socioeducativo no Município de João Pessoa 
para o atendimento ao adolescente em conflito com 
a lei, no valor de R$6.479.934,00 (seis milhões qua-
trocentos e setenta e nove mil, novecentos e trinta e 
quatro reais), que está parado por falta de contrapar-
tida do Governo do Estado da Paraíba. Até o término 
da sua vigência, em 20 de dezembro de 2009, entre 
outras irregularidades, não havia sido depositada a 
contrapartida referida.

O segundo convênio diz respeito à reforma e 
ampliação de um prédio para a implantação do Cen-
tro Socioeducativo em João Pessoa, para atendimento 
de adolescentes do sexo feminino em conflito com a 
lei – Casa Educativa, no valor de R$1.857.075,00 (um 
milhão oitocentos e cinquenta e sete mil e setenta e 
cinco reais), que também se encontra paralisado por 
falta de contrapartida.

Finalmente, o terceiro convênio trata da reforma e 
ampliação de um prédio para implantação de um Cen-
tro Socioeducativo em Lagoa Seca, para adolescentes 
em internação provisória, no valor de R$920.733,00 
(novecentos e vinte mil setecentos e trinta e três reais), 
que neste momento está para ser cancelado se, mais 
uma vez, o Estado não depositar a contrapartida de 
apenas R$92.100,50 (noventa e dois mil e cem reais e 
cinquenta centavos). Fomos informados pelos técnicos 
da SEDH/PR que o prazo para efetivar a contrapartida 
foi fixado para o dia 20 de dezembro e que o Estado 
não só perderá este convênio, como comprometerá os 
outros dois, caso não cumpra o prazo.

É importante ressaltar que de acordo com da-
dos do Diagnóstico das Unidades de Internação da 
Paraíba, realizado durante os meses de setembro a 
novembro de 2009, pela Coordenadoria da Infância e 
da Juventude, órgão vinculado à Secretaria de Recur-
sos Humanos do Tribunal de Justiça da Paraíba, junta-
mente com a FUNDAC, a realidade do Estado, que à 

época do levantamento já possuía 267 adolescentes 
internos, é a seguinte: 

1) O Centro Educacional do Adolescente 
– CEA, localizado no Município de João Pes-
soa, com capacidade para 62 adolescentes, 
encontrava-se com 97 internos;

2) O Centro Educacional do Jovem – CEJ, 
também situado em João Pessoa, abrigava 81 
adolescentes, quando sua capacidade é para 
internar 60;

3) Já o Lar do Garoto, em Lagoa Seca, 
conta com 52 internos, embora sua capacidade 
seja para apenas 45 adolescentes;

4) As outras duas unidades existentes, 
localizadas em Campina Grande e em Sousa, 
quando do levantamento realizado, já estavam 
no limite da capacidade de internação.

As propostas contidas nos convênios anteriormen-
te mencionados, que estão prestes a serem cancelados 
por falta de contrapartida do Governo do Estado Para-
íba, estão orientadas e normatizadas de acordo com 
o que pontuam as ações e o atendimento do SINASE 
(Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo) e 
do ECA, consubstanciadas nos princípios dos Direitos 
Humanos, o que otimizaria o atendimento aos adoles-
centes privados de liberdade. Portanto, fica evidente 
que são de alta relevância a construção e a reforma 
dessas unidades.

Verificamos, assim, que o Governo da Paraíba, 
nesta gestão, não tem priorizado a política de atendi-
mento à Criança e ao Adolescente.

Logo, ao denunciarmos o descaso com a execu-
ção desses convênios, conclamamos as instituições 
envolvidas com a política de proteção da criança e do 
adolescente, a exemplo do Ministério Público Estadual, 
Ministério Público Federal, o Poder Judiciário, as ONGs 
e outros segmentos da sociedade envolvidos com a 
questão, que se utilizem de todos os meios legais ca-
bíveis para obrigar o Governo do Estado da Paraíba a 
efetuar a contrapartida e, assim, evitar a perda de um 
volume considerável de recursos que serão destinados 
à melhoria e modernização do atendimento aos ado-
lescentes que se encontram em conflito com a lei.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Paes de Lira) – Concedo 

a palavra à ilustre Deputada Alice Portugal, do PCdoB 
da Bahia.

A SRA. ALICE PORTUGAL (Bloco/PCdoB – BA. 
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, venho a esta tribuna fazer minha saudação 
aos Policiais Ferroviários Federais, que se encontram 
hoje nas dependências da Câmara dos Deputados. São 
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homens aguerridos que patrulham as estradas de ferro 
deste País há muito tempo. Desde que existe estrada 
de ferro, existe o Policial Ferroviário Federal.

Quando do advento lamentável das privatizações, 
o Regime Jurídico Único, já instituído, não foi observa-
do para aqueles profissionais. Foram desconsiderados 
junto com as ferrovias e, lamentavelmente, tiveram de 
recorrer a medidas judiciais para afirmar a sua carac-
terística de servidores públicos federais.

Muitos deles hoje já recebem diretamente da 
União, e todos eles já garantem a fiscalização e o po-
der de polícia das ferrovias que restaram.

Neste momento em que o Brasil faz renascer as 
ferrovias, o Presidente Lula, que está de parabéns, foi 
à Bahia dar a largada para as obras da Ferrovia Oes-
te-Leste, ferrovia de integração nacional. Sem dúvida 
nenhuma, é necessário restaurar in totum o papel dos 
policiais ferroviários federais.

Quero aqui prestar a minha solidariedade. São 
homens de valor, de luta, que garantem, pelas ferro-
vias, que pessoas, animais e, efetivamente, o patri-
mônio da União sejam garantidos. É também essa 
polícia mais uma polícia cidadã, ao lado da Polícia 
Rodoviária Federal.

Por isso, rogo ao poder público, ao Presidente 
da República, que edite uma medida provisória, por-
que se vier em forma de projeto de lei ficaremos aqui 
muito tempo para votá-lo. Neste momento, fazendo o 
caminho inverso que temos feito contra medidas provi-
sórias banais, solicitamos uma medida provisória que 
reconheça efetivamente o policial ferroviário federal 
como servidor público da União, dando-lhe todos os 
direitos que a Constituição lhe concedeu, uma vez 
que já eram servidores na época da sua promulgação, 
pois contavam com cinco anos de exercício contínuo, 
para fazer valer a justiça e a necessidade da socie-
dade brasileira.

No apagar das luzes deste ano, fazemos este 
apelo a fim de que a Casa Civil e o Presidente da 
República consigam efetivamente editar essa medida 
provisória ou um decreto que possa fazer justiça aos 
policiais ferroviários federais.

No mais, parabenizo a Presidente eleita, a nos-
sa querida Dilma Rousseff – desejo-lhe muita saúde. 
S.Exa. terá, sem dúvida, o apoio do povo brasileiro para 
continuar a fazer o Brasil persistir na sua mudança.

Muito obrigada.

Durante o discurso da Sra. Alice Portu-
gal, o Sr. Paes de Lira, § 2° do art. 18 do Regi-
mento Interno, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Nelson Marquezelli, 
4º Secretário.

O SR. PAES DE LIRA – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Marquezelli) – Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. PAES DE LIRA (Bloco/PTC – SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, está em curso num dos plenários des-
ta Casa um seminário internacional sobre a chamada 
Comissão da Verdade, que faz parte do Programa Na-
cional de Direitos Humanos – PNDH 3. Já o denunciei 
da tribuna da Câmara dos Deputados, várias vezes, 
como um plano de não direitos humanos – exatamente 
o contrário daquilo que pretende ser.

A Comissão da Verdade é importante. Nosso 
País tem direito à memória e à verdade. Concordo 
plenamente com isso. Não podemos ter medo de es-
crever a nossa história, ainda que algumas páginas 
dela sejam duras. 

Estão em debate, por exemplo, a tortura do pe-
ríodo militar, o combate à guerrilha revolucionária de 
esquerda. Há uma comissão montada para essa finali-
dade. O que está errado é que a Comissão da Verdade, 
obviamente, é a comissão da verdade parcial. Basta 
verificar a composição dela, os nomes das pessoas 
designadas pelo Presidente da República para se che-
gar facilmente à conclusão de que existe uma verdade 
preestabelecida a ser escrita. Esse é o problema.

Ora, se a comissão é da verdade, então vamos 
começar folheando as páginas de alguns livros que 
podem ser considerados até compêndios. 

Para que não me acusem de parcialidade, não 
vou citar livros assinados por aqueles que fizeram 
parte da repressão e da tortura. Citarei o livro de um 
personagem insuspeito, Jacob Gorender, um dos fun-
dadores do Partido Comunista Brasileiro Revolucio-
nário; portanto, um agente e ator da luta armada, um 
agente e ator da guerrilha revolucionária da Esquerda 
dos anos de chumbo.

Leiam o livro Combate nas Trevas, de Jacob 
Gorender, e verifiquem que tudo o que ele escreveu 
em termos de verdade não tem somente um lado da 
verdade – essa verdade que agora se quer escrever, 
suplantando a outra parte da verdade. Leiam sobre 
os justiçamentos de militantes de esquerda! Leiam 
sobre os atos de terrorismo praticados pela Esquerda 
revolucionária nos anos de chumbo! Leiam sobre os 
homicídios, os roubos a bancos, as expropriações, a 
apropriação de bens por parte de grupos guerrilheiros 
que atuaram como verdadeiras quadrilhas, como ver-
dadeiros bandos de assaltantes a mão armada.

Tudo isso envolveu apropriação de grandes so-
mas; muitas delas até hoje sem destino certo, sem que 
se soubesse nada sobre elas, sem que se publicasse 
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nada a respeito do assunto, sem que se fizesse uma 
auditoria para verificar o destino delas.

É importante que haja a Comissão da Verdade, 
mas não pode ser uma verdade preestabelecida que 
se vai colocar num papel, atropelando a verdade com-
pleta. Que venha a verdade completa! Que venha o 
lado da repressão desnudada! Que venha o lado das 
bombas, do terrorismo, das vítimas inocentes trucida-
das! Que venha o lado do homicídio completamente 
desnecessário do Tenente Alberto Mendes Júnior e 
de outros militares que apenas cumpriam seu dever 
naquela ocasião.

Vamos contar ao nosso País a verdade comple-
ta e não apenas a verdade daqueles que finalmente 
chegaram ao poder.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Marquezelli) – Com 

a palavra o Deputado Mendes Ribeiro Filho. 
O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB – 

RS. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o acesso 
à informação pública, uma das leis mais avançadas que 
tivemos oportunidade de aprovar nesta Câmara, ora em 
tramitação no Senado, até agora não foi aprovada.

Por isso, deixo nosso pedido ao Senado para que 
acelere esse procedimento, porque isso vai colaborar 
em muito para a democracia brasileira.

Muito obrigado.
O SR. ASSIS DO COUTO (PT – PR. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, agradeço a deferência 
do Deputado Valdir Colatto, que está aguardando na 
tribuna para falar. 

Sr. Presidente, em 8 de dezembro de 2010, a 
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público da Câmara dos Deputados aprovou, por una-
nimidade, o parecer do Relator, Deputado Daniel Al-
meida, do Projeto de Lei nº 751, de 2003, de autoria 
deste Parlamentar. 

O parecer registrou manifestação favorável ao 
mérito da proposição, bem como trouxe substitutivo 
destinado a aprimorar e atualizar a matéria. 

Desde sua apresentação, já em 2003, houve a 
promulgação de normativos relativos à agricultura fa-
miliar, sua conceituação, forma de desenvolvimento e 
fomento da atividade. 

Tem aquele projeto o objetivo de corrigir evidente 
descompasso do Decreto nº 1.116, de 1971 – dispõe 
sobre enquadramento e contribuição sindical rural – 
com a realidade do campo brasileiro. 

Em seu artigo 1º, estão definidos os conceitos de 
trabalhador rural e de empresário ou empregador rural, 
utilizados para estabelecer a forma e o destinatário da 
correspondente contribuição sindical. 

É tido por trabalhador rural a pessoa física que 
presta serviço a empregador rural mediante remunera-
ção de qualquer espécie e quem, proprietário ou não, 
trabalhe individualmente ou em regime de economia 
familiar, assim entendido o trabalho dos membros da 
mesma família, indispensável à própria subsistência e 
exercido em condições de mútua dependência e cola-
boração, ainda que com ajuda eventual de terceiros. 

Por empresário ou empregador rural é tida a 
pessoa física ou jurídica que, tendo empregado, em-
preende, a qualquer título, atividade econômica rural; 
quem, proprietário ou não, e mesmo sem empregado, 
em regime de economia familiar, explore imóvel rural 
que lhe absorva toda a força de trabalho e lhe garanta 
a subsistência e progresso social e econômico em área 
superior a dois módulos rurais da respectiva região; 
e os proprietários de mais de um imóvel rural, desde 
que a soma de suas áreas seja superior a dois módu-
los rurais da respectiva região. 

Da simples leitura dos conceitos, verifica-se equí-
voco na definição de empregador rural. Considerada a 
legislação atual e a evolução na forma de desenvolvi-
mento da agricultura familiar, não se pode admitir que 
um produtor com área de terra com dimensão de dois 
a quatro módulos rurais, que realiza suas atividades 
com o auxílio do núcleo familiar e sem a presença de 
empregados permanentes, seja considerado empre-
sário ou empregador rural. 

Com base nessa norma será ele, ao mesmo tem-
po, agricultor familiar (Lei nº 11.326, de 2006), segu-
rado especial para fins previdenciários (Lei nº 8.212, 
de 1991, com a redação dada pela Lei nº 11.718, de 
2008) e empresário ou empregador rural para fins de 
contribuição sindical. 

É necessário que tal previsão seja alterada para 
enquadrar entre os trabalhadores rurais os produto-
res que promovem suas ações em área não superior 
a quatro módulos fiscais (referência atualmente utili-
zada), bem como seja incluída a questão do desen-
volvimento socioeconômico da unidade produtiva e 
do grupo familiar. 

Não mais se pode admitir que a agricultura fami-
liar seja entendida como um modelo que atua apenas 
para alimentar os grupos familiares. Segundo dados do 
Censo Agropecuário (IBGE, 2006), o setor é formado 
por 4,3 milhões de estabelecimentos – 84,4% do total 
de propriedades rurais do País –, ocupa 15,3 pesso-
as em cada 100 hectares, respondendo por 70% dos 
alimentos consumidos no Brasil. 

A citada incompatibilidade gera efeitos que supe-
ram o plano conceitual. A realidade tem demonstrado 
que um número expressivo de agricultores familiares 
de todo o País estão sendo prejudicados pelo valor 
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excessivo da contribuição devida à entidade patronal, 
bem como com os efeitos da inserção de seus nomes 
no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de 
Órgãos e Entidades Federais. 

Essa inclusão impede a concessão de créditos 
especiais para o financiamento da produção agrícola, 
gerando efeitos sequenciais. O produtor não consegue 
dinheiro suficiente para saldar a contribuição sindical, 
tem seu nome inscrito no CADIN e passa a ser impe-
dido de acessar novos subsídios. 

Sua situação torna-se cada vez mais desfavo-
rável, chegando ele a retirar importâncias destinadas 
à subsistência da família na tentativa de resolver sua 
inadimplência. 

A aprovação verificada hoje permite o prossegui-
mento da matéria, que infelizmente não foi apoiada pela 
Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural desta Casa. 

Esperamos que na Comissão de Finanças e Tri-
butação e na Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania os pares que as integram tenham o mesmo 
entendimento e sensibilidade verificados na Comissão 
de Trabalho, em especial do Relator, Deputado Daniel 
Almeida, que se empenhou na defesa de inúmeros 
agricultores brasileiros. 

Era isso, Sr. Presidente.
O SR. VALDIR COLATTO (Bloco/PMDB – SC. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, estamos chegando de Montevidéu, onde 
participamos da última sessão do Parlamento do MER-
COSUL, o PARLASUL.

Participamos da reinauguração das instalações, 
que ficaram modernas e bonitas para os próximos Par-
lamentares que vão para o MERCOSUL; e foi criada a 
Corte de Justiça, antiga reivindicação, que tratará dos 
assuntos de todos os países soberanamente. Esse foi 
realmente um passo importante.

Na ocasião, tratou-se do orçamento para 2011, 
de 1 milhão 500 mil dólares, e também da proporcio-
nalidade dos Deputados e Senadores do Brasil e da 
Argentina, Uruguai e Paraguai, que farão parte do Par-
lamento do MERCOSUL.

Esse trabalho tem de ser feito com muita força 
de vontade, deve ser reconhecido pela imprensa e 
discutido por esta Casa, até porque está em discus-
são no Senado Federal se os ex-Parlamentares que 
não se elegeram podem ou não fazer parte do MER-
COSUL. Enfim, esta Casa tem de se debruçar sobre 
este assunto tão importante para nós e para o País, 
o MERCOSUL.

Sr. Presidente, também aproveito para dizer que 
nossa pauta não condiz com o acordo feito na Casa 
com o Líder Cândido Vaccarezza quanto à votação hoje 

do requerimento de urgência para a votação do Código 
Florestal. Infelizmente, a matéria não está na pauta, e 
precisamos votá-la. Há outras importantes matérias, e 
acredito que nós, Deputados, temos de estar de plan-
tão para tratar de todas as questões, como a PEC 300 
e outras, a exemplo da que trata de assuntos relativos 
às polícias militar e federal – o pessoal está aqui pres-
sionando – e também à área da agricultura. 

Nós queremos que seja votado o Código Ambien-
tal, porque se virarmos o ano sem que essas matérias 
tenham sido votadas estaremos com uma espada sobre 
a cabeça. Dia 11 de junho de 2011, passa a vigorar o 
Decreto nº 7.029, que obriga a averbação da Reserva 
Legal em todo o País, e o Brasil se tornará um barril 
de pólvora no interior e nas cidades. Se aplicarmos a 
legislação ambiental para todos, faremos com que não 
haja improbidade administrativa por parte dos órgãos 
de meio ambiente, tanto nacional quanto estadual. Ao 
ser aplicada a lei ambiental brasileira, nós pararemos 
o País tanto na área urbana quanto na área rural. Se 
é isso que o Brasil quer, vamos fazê-lo. 

Hoje estão aqui muitas lideranças da agricultura 
clamando para que os Deputados votem essa lei. Nós 
precisamos dar ao País uma legislação ambiental que 
traga soluções e busque harmonia entre o meio am-
biente e a produção. E me refiro não apenas à área 
rural, como também à área urbana. 

Como vimos, nas favelas há degradação do meio 
ambiente, lixo a céu aberto, esgoto, miséria. Esta a 
verdadeira questão do meio ambiente que temos de 
resolver.

Por isso, apelamos para esta Casa e para o Líder 
Cândido Vaccarezza, a fim de que o Código Florestal 
seja colocado na pauta, porque esse foi o acordo feito, 
e vamos discuti-lo intensamente com o Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Marquezelli) – Con-
cedo a palavra, pela ordem, à Deputada Fátima Be-
zerra, por 3 minutos.

A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT – RN. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, quero 
fazer um registro acerca de duas medidas tomadas pelo 
IPHAN na última quinta-feira, quando foi oficializado 
o tombamento de Natal e da Festa de Sant’Ana, em 
Caicó. Tombar o centro histórico da cidade de Natal é 
preservar a nossa memória e a história da cidade.

Espero que a Prefeitura recupere o tempo perdi-
do e apresente bons projetos para que, de fato, a área 
seja preservada. Há vários imóveis no centro histórico 
de Natal em estado de degradação. Foi lançado o Pac-
to pela Cidadania, mais um motivo para a Prefeitura 
tomar a iniciativa de apresentar bons projetos a fim de 
podermos, com o tombamento, recuperar os prédios 
e preservar a história.
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Ali está a origem da cidade. Na verdade, andar 
por aquelas ruas, como diz o arquiteto Haroldo Mara-
nhão, é como ouvir a história da cidade. É o principal 
sítio histórico de uma capital que chega hoje a quase 
1 milhão de habitantes. Então, quero parabenizar os 
natalenses.

O tombamento da Festa de Sant’Ana, seguramen-
te uma das mais tradicionais festas do Seridó potiguar, 
rica em manifestações culturais, com destaque para 
o artesanato sertanejo, os famosos bordados de Cai-
có e de Timbaúba, também merece aplauso. Quem já 
não ouviu falar dos bordados de Caicó e Timbaúba, do 
Seridó? É rica, também, a gastronomia, que apresenta 
comidas típicas variadas. Durante a Festa de Sant’Ana, 
na quinta-feira, há a chamada “feirinha”, um momento 
de muita alegria e celebração.

Portanto, Sr. Presidente, os seridoenses e os cai-
coenses estão em festa, porque a medida do IPHAN de 
tombar a Festa de Sant’Ana foi fundamental, por tudo 
que ela representa, pelo seu simbolismo no semiárido 
potiguar, na querida cidade de Caicó.

Portanto, quero comemorar com os norte-rio-
grandenses, especialmente com os natalenses, com 
os caicoenses e com os seridoenses, essas duas me-
didas anunciadas pelo IPHAN.

Por fim, Sr. Presidente, quero me associar aos 
demais Parlamentares que têm externado aqui a sua 
insatisfação quanto à não votação de importantes 
matérias. Sou terminantemente contra que se deixe 
de votar a Proposta de Emenda à Constituição nº 300 
para se votar o projeto dos bingos. Nós deveríamos 
votar a PEC 300 e outras.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Marquezelli) – Con-
cedo a palavra ao Deputado Capitão Assumção por 
1 minuto. A seguir, falará o Deputado Pedro Fernan-
des.

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO (Bloco/PSB – ES. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, da mesma 
forma como a Deputada que nos antecedeu, quero 
fazer uma referência a uma questão primordial nesta 
53º Legislatura: concluir a votação da PEC 300, o piso 
salarial nacional dos bombeiros e policiais do Brasil.

Compareço nesta tribuna para parabenizar a equi-
pe de assessoria parlamentar da Marinha pelo evento 
de comemoração ao Dia do Marinheiro.

Eu tive a honra de ser agraciado nessa segunda-
feira, dia 13 de dezembro, data em que se celebra o Dia 
do Marinheiro, com a Medalha Mérito Tamandaré. Fico 
muito lisonjeado em receber uma homenagem desta 
gloriosa instituição que é a Marinha do Brasil. 

Entre homenageados e convidados, o evento con-
tou com a participação de cerca de mil pessoas. 

A impecável cerimônia, organizada pelo Comando 
do 7º Distrito Naval, ocorreu no Clube Naval de Brasí-
lia. Meus cumprimentos especiais ao Assessor-Chefe 
Parlamentar da Marinha do Brasil, Comandante Claro; 
ao Comandante Flávio Costa, ao Comandante Teixeira, 
ao Comandante Hugo Oliveira; ao Comandante Silva 
Filho; ao Tenente Gamiz; e à Tenente Rejane Amaral.

A honraria, concedida pela Marinha do Brasil, 
foi criada pelo Decreto nº 42.111, de 20 de agosto de 
1957, e é destinada a agraciar as autoridades, institui-
ções e personalidades civis e militares, brasileiras ou 
estrangeiras, que tenham prestado relevantes serviços 
na divulgação ou no fortalecimento das tradições da 
Marinha do Brasil, honrando seus feitos ou realçando 
seus vultos históricos.

São requisitos obrigatórios aos militares que 
recebem a distinta honraria: não constar de seus as-
sentamentos nota desabonadora; além de ter elevado 
conceito na classe, quanto às suas qualidades morais 
e profissionais, comprovada competência e exação no 
cumprimento do dever.

Mais uma vez, agradeço ao Conselho da Ordem 
do Mérito Naval por ter me honrado com essa home-
nagem. 

Não posso deixar de aproveitar para destacar 
a necessidade de a Câmara dos Deputados votar o 
segundo turno da PEC 300. Há um compromisso do 
Presidente desta Casa para com os trabalhadores de 
segurança pública de votar o piso salarial ainda na 
53º Legislatura. 

O SR. PEDRO FERNANDES (PTB – MA. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Nelson Marque-
zelli, os jornais publicam que a Câmara está prepa-
rando um pacote para aumentar os salários dos Srs. 
Deputados e dos Srs. Senadores. Eu acho que cabe a 
esta Casa um esclarecimento à Nação brasileira: dizer 
que se fixa salários de Deputados de uma Legislatura 
para outra e que há 4 anos esta Casa não tem fixado 
salário algum. 

Eu acho que precisamos enfrentar o assunto 
de frente com a população brasileira. Os Deputados 
deste País não precisam esconder, com algumas ou-
tras finanças, com outros abonos, o seu salário. Nós 
precisamos de um salário justo e precisamos desse 
esclarecimento.

Solicito a V.Exa., Sr. Presidente, Deputado deca-
no desta Casa, que a Mesa faça um pronunciamento 
a respeito do assunto à Nação.

Vamos votar esse assunto às claras, discutindo, 
para fazermos o povo brasileiro entender que estamos 
fixando um salário.
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Infelizmente, nós aqui nesta Casa fizemos uma 
cascata para todo este País. Precisamos discutir e 
quem sabe corrigir isso.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Marquezelli) – Com 

a palavra, pela ordem, o Deputado Ernandes Amorim, 
por 3 minutos.

O SR. ERNANDES AMORIM (PTB – RO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, nós fomos procurados pelo Juiz Pre-
sidente da Associação dos Magistrados do Estado de 
Rondônia para aprovação do Projeto de Lei nº 2.285, 
de 2007, que trata do artigo da Constituição Federal 
que institui o divórcio de fato e a união estável.

Esse projeto passou por algumas Comissões, 
como a de Seguridade Social e Família, levou tempo 
para ser discutido e aprovado e chegou à Comissão 
de Constituição e Justiça e de Redação, em que está 
praticamente em pauta, mas hoje não houve sessão.

Queremos solicitar aos colegas do PTB que fa-
zem parte da Comissão de Constituição e Justiça e a 
tantos outros Deputados desta Casa que compareçam 
amanhã à Comissão para aprovação desse projeto.

Não só o Presidente da Associação dos Magis-
trados do Estado de Rondônia, mas também os dos 
outros Estados e principalmente as famílias brasilei-
ras querem que esse projeto seja aprovado. Por isso, 
deixamos aqui o nosso convite.

Sr. Presidente, queremos registrar o nosso de-
sespero, o nosso desagrado, a nossa decepção. Temos 
hoje presentes aqui vários militares que lutam por me-
lhores condições de trabalho e vemos a criminalida-
de tomando conta de todo o Brasil. Ouvimos falar em 
prender bandido, prender bandido, prender bandido, e 
ninguém investe em escolas, em geração de emprego, 
em salários decentes para os policiais. Ninguém está 
preocupado com isso.

Finda-se este mandato com a Casa devendo à 
classe policial de todo o Brasil essa votação. Já aprova-
da em primeiro turno, teríamos que concluir a votação 
da proposta. Em razão de interesses escusos, não po-
demos deixar esse privilégio e aprovar esse projeto.

Sei que o meu Estado, Rondônia, vai ser prejudi-
cado, mas isso acontece não por falta de boa vontade 
de vários Parlamentares, e sim em razão do interesse 
palaciano, talvez, de não aprovar essa proposta.

Espero que os colegas que estarão aqui no ano 
que vem – eu não estarei, tendo em vista não ter sido 
candidato à reeleição – venham dar esse apoio e apro-
var, nos primeiros dias do próximo ano, a proposta que 
melhora as condições de trabalho dos policiais.

Espero também que se construam menos ca-
deias e haja mais educação e geração de emprego 

para o povo brasileiro. É isso o que mais interessa à 
população. Sem escolaridade, sem apoio da família, 
evidentemente se pode contratar milhões de policiais, 
principalmente mal pagos.

Hoje, as classes dos policiais e professores são 
as mais mal pagas deste País, e o Governo Federal 
não pode se dar ao luxo de ficar distribuindo cestas 
básicas a quem não trabalha, fazendo metade da po-
pulação brasileira de preguiçosos, o que dificulta que 
se encontrem trabalhadores braçais – empregados 
para fazendas, pedreiros, ajudantes de pedreiro e ou-
tros profissionais –, porque recebem dinheiro de meia 
dúzia de pessoas que produzem neste País. Igualda-
de de condições de trabalho tem que ser para todos, 
Sr. Presidente.

Há pouco vi aqui um Deputado se queixando – e 
vi numa revista aí –, dizendo que estavam diploman-
do um analfabeto, o Tiririca. Eu acho um absurdo uma 
palavra dessas, até porque, se há algum analfabeto 
no País, a culpa é do Governo Federal, dos Gover-
nos Estaduais, de todos nós. Felizes aqueles que são 
analfabetos ou que não conseguiram ter um curso su-
perior mas que galgaram posições. Com muito menos 
escolaridade do que eu, o Presidente Lula deu muito 
mais aulas ao Brasil do que vários escritores e inte-
lectuais deste País.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Marquezelli) – Com 

a palavra o Deputado Zonta, por 1 minuto.
O SR. ZONTA (PP – SC. Sem revisão do ora-

dor.) – Sr. Presidente, nobres colegas Parlamentares, 
eu gostaria de fazer aqui uma homenagem, extensiva 
ao Padre José Linhares, nosso Deputado, ao D. Odelir 
José Magri, que assumiu a Diocese de Sobral, Ceará, 
terra do Deputado José Linhares.

D. Odelir, nascido em Campo Erê, Deputado 
Celso Maldaner, na região oeste de Santa Catarina, 
filho de Domingos Magri e Lúcia Abatti, hoje passa a 
prestar o seu trabalho missionário como Bispo de So-
bral, no Ceará.

Por isso, nossa homenagem ao D. Odelir, à sua 
família, à região de Campo Erê e ao Padre José Li-
nhares, que tem lá um catarinense pregando, natural-
mente, o espírito religioso e a paz também.

É o registro que eu gostaria de fazer.
O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB 

– CE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nobres 
Parlamentares, uma das áreas mais críticas no nosso 
País, a segurança pública, já permite a realização de 
audiências de presos por videoconferência, evitando 
vários deslocamentos e mais custos para os cofres da 
Nação. Essa medida, quero salientar na tarde de hoje, 
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foi apenas uma das muitas contribuições à Nação bra-
sileira do Senador cearense Tasso Ribeiro Jereissati.

Nesses últimos 8 anos, mesmo sendo oposição 
ao Governo do Presidente Lula, Tasso agiu sempre de 
forma responsável, transparente, ética e pensando no 
bem-estar da população brasileira e também do nosso 
Ceará. São de sua autoria importantes propostas so-
bre tributação, orçamento, saúde, educação, combate 
às desigualdades regionais, trabalho escravo, finan-
ciamentos agrícolas e pesquisas com células-tronco, 
apenas para citar algumas delas.

Desde que assumiu a cadeira de seu pai, o Se-
nador Carlos Jereissati, Tasso trabalhou incansavel-
mente na recriação da SUDENE e da SUDAM, que, 
infelizmente, ficou apenas no papel em virtude do veto 
do Presidente Lula em itens fundamentais, engessan-
do-as até hoje. Também não se intimidou e denunciou 
esquemas criminosos dentro do Governo, o que fez 
com que fossem abertas algumas CPIs – a exemplo 
da PETROBRAS e das ONGs –, mas quase ou nada, 
praticamente, foi investigado.

Com a mesma atenção, o Senador Tasso Jereis-
sati foi Relator da Subcomissão de Acompanhamento 
da Crise Econômica em 2008, convidado pelo então 
Presidente da Casa, José Sarney. 

De tão consistente, o trabalho resultou em dois 
documentos editados pelo Senado Federal para o en-
frentamento da crise pelo Governo Federal. Contribui-
ção essa, somada à estabilidade da economia deixada 
pelo ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso, que 
sem dúvida nenhuma fez com que saíssemos da crise 
com pouquíssimos arranhões.

Sr. Presidente, levaríamos mais de um dia nesta 
tribuna falando do trabalho desse homem sério, ficha 
limpa e que há 30 anos dedica-se a fazer política em 
prol do desenvolvimento e da geração de emprego e 
renda. Foi assim no Ceará, ao governar o Estado por 
três mandatos, e também aqui no Congresso Nacional. 
Um período, acredito eu e muitos dos admiradores de 
Tasso Jereissati, que não para aqui com o seu retor-
no ao Estado a partir de 2011, pois sua experiência 
continuará engrandecendo e enriquecendo o Partido 
da Social Democracia Brasileira – PSDB.

Ao citar o Ceará, não poderia agora deixar de enu-
merar as inúmeras marcas de Tasso Jereissati quando 
foi Governador do Estado. Por sua determinação e vi-
são de futuro, hoje, temos em pleno desenvolvimento 
o Complexo Industrial e Portuário do Pecém – CIPP 
– com uma usina siderúrgica privada se instalando 
no local; o açude Castanhão; o aeroporto internacio-
nal Pinto Martins; o Centro Dragão do Mar de Arte e 
Cultura; o Canal da Integração; a reforma do estádio 
Castelão; rodovias; início das obras do METROFOR 

(que ainda não foi concluído); ligação da rede de es-
goto para milhares de pessoas; Projeto São José de 
produção no campo e melhoria de renda; eletrificação 
e muitas outras benfeitorias.

Por tudo isso que elencamos, embora signifique 
pouco por tudo que o Senador Tasso Jereissati fez em sua 
vida pública pelo Ceará e pelo Brasil, é que repudiamos 
o despeito de alguns Deputados Federais e Senadores 
que ocuparam a tribuna nos últimos dias, após o pronun-
ciamento de despedida dele, no último dia 8, que iniciou à 
tarde e entrou noite adentro. A fala dos oradores que pedi-
ram aparte só reforçou, durante sessão ao vivo, o quanto 
o tucano é respeitado por seu trabalho. Destaque-se, na 
ocasião, a manifestação do Senador Eduardo Suplicy, da 
base governista, que disse querer continuar a dialogar 
com Tasso ao longo de todo o restante de suas vidas. 
Inácio Arruda, por sua vez, reconheceu que o mandato 
do Senador Tasso já fala por si, porque todas as pessoas 
o acompanharam no Ceará e no Brasil. 

Já nesta Casa, a defesa ao Presidente Lula, dian-
te das observações pertinentes e verídicas enumera-
das pelo senador Tasso em seu pronunciamento, só 
aconteceu depois de uma queixa do próprio Presiden-
te em um café da manhã com a bancada governista. 
As poucas vozes tardias que rebateram Tasso foram 
dos Deputados Eduardo Valverde e Chico Lopes, que, 
lamentavelmente, utilizaram-se de chavões ultrapas-
sados, cheios de preconceitos e mentiras, apostando, 
como sempre fizeram, na divisão entre ricos e pobres, 
num discurso de esquerda chavista e cubano, que o 
seu próprio Governo só pratica da boca para fora.

Mesmo a poucos dias de terminar o seu segun-
do mandato como Presidente da República e tendo 
conseguido eleger sua sucessora e uma vasta base 
no Congresso Nacional, Lula continua a espalhar o 
ódio entre as pessoas. Prova mais recente foi na tar-
de de ontem, segunda-feira, quando esteve na região 
do Cariri, no Ceará. Em referência à não reeleição do 
Senador Tasso Jereissati, Lula disse: “Graças a Deus 
vocês aqui de Missão Velha derrotaram quem tinha que 
ser derrotado”. Uma postura muito imprópria para um 
Presidente, mesmo que sua popularidade seja alta.

Por fim, nesta véspera natalícia do Senador Tas-
so Jereissati, quero aqui reafirmar o quão valoroso foi 
e continuará sendo o seu trabalho por um Brasil mais 
justo, mais ético e mais transparente. 

Solicito a V.Exa., Sr. Presidente, autorize a trans-
crição nos Anais desta Casa da íntegra do pronuncia-
mento proferido pelo Senador Tasso no Senado Fede-
ral na última quarta-feira, 8 de dezembro. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.

DISCURSO A QUE SE REFERE O ORA-
DOR
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Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Senadores,
Em 19 de março de 2003, subi pela primeira vez 

a esta Tribuna, como Senador da República. Reporto-
me àquele momento porque desejo, além de trazer 
minha despedida, prestar contas dos compromissos 
que assumi naquele dia, perante os demais senadores, 
perante o Brasil e, especialmente, diante de todos os 
cearenses, de defender os interesses do nosso Esta-
do e de sua gente.

Ao mesmo tempo, nesta breve viagem no tempo, 
buscarei percorrer alguns momentos de minha trajetória 
nesta Casa, trazendo fatos, dados e impressões, enfim, 
circunstâncias que não apenas descrevem o passado, 
mas explicam o momento presente. 

Pois bem, comemorava-se o dia de São José. 
Havia notícia de chuvas no sertão cearense – prenún-
cio de boa safra – e pedi a proteção do Padroeiro do 
Ceará para a missão que honrosamente me confiara 
o seu povo. 

Lembro-me claramente da particular emoção de 
estar assumindo a cadeira que, quatro décadas antes, 
fora de meu pai, Carlos Jereissati.

Vivíamos a recente eleição do Presidente Lula, 
marco histórico que saudei nas minhas primeiras pa-
lavras, por sua trajetória de líder político nordestino, 
operário e líder sindical. 

Havia uma enorme esperança de o Brasil con-
tinuar avançando, modernizando-se, promovendo as 
reformas necessárias, tanto na legislação quanto nas 
práticas políticas. 

Não apenas por isso, mas acima de tudo por 
acreditar, como ainda acredito, nos valores da de-
mocracia, coloquei-me aberto ao diálogo, disposto a 
inaugurar uma nova forma de relacionamento entre 
governo e oposição. 

Era absolutamente sincero o meu desejo de co-
laborar na construção das reformas que o país ne-
cessitava. Deixei isso claro, inclusive ao próprio Pre-
sidente Lula, em encontro para o qual me convidara 
no Alvorada.

E assim o fiz ao longo de todo o meu mandato. 
Nunca deixei de dar meu apoio a medidas que entendi 
acertadas e de interesse do País.

Já naquele momento, dando mostra de minha 
oposição leal e propositiva, fui um dos primeiros a 
defender uma reforma da Previdência. No tocante à 
mini reforma tributária de 2003, apesar de considerá-
la bastante tímida, também votei a favor. 

Com o mesmo espírito, trabalhei intensamente 
no sentido de aprimorar projetos como a nova Lei de 
Falências e a chamada “MP do Bem”. Na Lei da Bios-
segurança, apresentei emenda para permitir pesquisas 

com células-tronco com fins terapêuticos. Única espe-
rança de cura para milhares de pessoas, portadoras 
de doenças e lesões de origem genética. 

Não posso deixar de mencionar, ainda, todo o 
esforço que o saudoso Senador Antonio Carlos Ma-
galhães e eu empreendemos durante mais de dois 
anos, especialmente na Comissão de Desenvolvimento 
Regional, para a recriação da SUDENE e da SUDAM. 
Buscávamos um novo conceito, baseado não apenas 
na realização de grandes obras, mas no investimento 
no capital humano e na igualdade de oportunidades. 

Para nosso total desencanto, ao sancionar a Lei, 
o Presidente vetou itens fundamentais para que os ob-
jetivos do projeto fossem cumpridos. 

Outro debate importante foi a renovação da CPMF. 
O Governo não quis reconhecer que a carga tributá-
ria estava crescendo muito – no Governo FHC foi, 
em média, de 30,2% do PIB e no Governo Lula foi de 
mais de 34% – e, portanto, não havia mais qualquer 
necessidade de manter a CPMF nos moldes em que 
ela havia sido implementada. 

Tentamos por diversas vezes conseguir do gover-
no o compromisso de sua redução gradual, ao longo 
do tempo, sem sucesso. É falso o argumento de que 
os recursos federais para saúde caíram depois de ex-
tinta a CPMF. Relatórios do próprio governo mostram 
que aumentaram. Até porque, a arrecadação federal 
aumentou como um todo, mais do que compensando 
o fim daquela contribuição. O problema da saúde não 
é de recursos, mas de gestão. 

Qualquer tentativa de recriação da CPMF hoje, 
nada mais seria do que um evidente estelionato eleito-
ral, vindo de uma candidata eleita que se comprometeu 
com o Brasil em diminuir a carga tributária. 

Na busca de simplificar nosso sistema tributário, o 
Senador Francisco Dornelles e eu, em antecipação ao 
projeto do Executivo, encabeçamos subcomissão para 
apresentar uma proposta de reforma, que foi aplaudi-
da por todos os especialistas e até por membros do 
governo. Entretanto, até hoje, a reforma tributária não 
avançou, fruto da intransigência de uns, da falta de 
visão de outros, mas acima de tudo, da absoluta falta 
de vontade do governo. 

Em 2008, por indicação do Senador Sarney, e 
novamente junto com o Senador Dornelles, fui Rela-
tor da Subcomissão de Acompanhamento da Crise 
Econômica, que teve como objetivo apresentar alter-
nativas de enfrentamento da crise para o Governo. Os 
principais resultados destes trabalhos foram editados 
pelo Senado Federal na forma de dois documentos 
denominados, respectivamente, Proposta de Sistema 
Tributário e Crédito e Spread – custo da intermedia-
ção bancária. 
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Sempre alertamos para o descontrole de gastos 
do governo, dos riscos à política de superávits e à de-
sobediência aos limites da Lei de Responsabilidade 
Fiscal. Da mesma forma, criticamos a expansão do 
crédito como única política de promoção do desenvol-
vimento sustentado. Apesar de negar tais fatos durante 
a campanha, a Presidente eleita já dá sinais de que 
reconhece a gravidade do problema, confirmando o 
nosso diagnóstico. 

Se pelo lado das propostas legislativas procura-
mos sempre colaborar, por outro lado, em tempo algum 
durante esses oito anos de mandato, abrimos mão do 
nosso direito e dever de fiscalizar, de cobrar satisfa-
ções para os malfeitos da República. E neste aspecto, 
senhor presidente, senhoras e senhores senadores, 
este Governo, seus membros, aliados e parceiros, fo-
ram por demais pródigos.

Foi exatamente por conta de um destes episódios 
que em mim, particularmente, desfez-se a ilusão de 
que estávamos diante de um novo momento da polí-
tica brasileira. Muito pelo contrário! 

Quando em meados de 2004 chegou ao Senado 
o Projeto de Lei das Parcerias Público Privadas, chamei 
a atenção, para as gritantes falhas da proposta. 

Basta lembrar que, entre outros absurdos, o pro-
jeto previa a concessão de serviços e obras públicas 
à iniciativa privada, permitindo que esta tivesse todo 
o seu investimento financiado por bancos oficiais. Ou 
seja, o parceiro privado seria financiado com dinheiro 
público. 

Ao longo das discussões, tive o desprazer de to-
mar conhecimento de uma figura até então mais afeta 
aos subterrâneos partidários – o Sr. Delúbio Soares. 
Atentem para o absurdo: O tesoureiro do PT – sem 
nenhum cargo ou função dentro do Governo Federal, 
transitava sem o menor constrangimento, até mesmo 
neste plenário, em colóquios e cafezinhos com repre-
sentantes de mega-empreiteiras e senadores da base 
aliada. Do que estariam tratando, qual o seu interesse 
comum? 

Denunciei essa perniciosa relação, cobrando 
providências do Governo. Mas, para minha enorme 
decepção, o que sobreveio foi um processo por injú-
ria contra mim no Supremo Tribunal Federal, movido 
pelo Partido dos Trabalhadores e por Delúbio, poste-
riormente arquivado por aquela Corte. 

Da mesma forma trouxemos a público, o Senador 
Arthur Virgílio e eu, outro personagem até então qua-
se desconhecido, que veio a se tornar muito famoso: 
o publicitário Marcos Valério. Era o proprietário das 
agências de publicidade que serviam um dos maiores 
escândalos da história do Brasil, o Mensalão. 

Não sou eu quem o denuncia, mas o Procurador 
Geral da República de então, Dr. Antonio Fernando 
de Souza.

A verdade é que, desde o início do atual governo, 
por todos os ângulos desvanecia-se a expectativa de 
modernização das nossas práticas políticas. 

A serviço do PT e de seus aliados, o que se via 
era o progressivo aparelhamento do Estado, a cres-
cente apropriação dos instrumentos de política econô-
mica, das instituições públicas de financiamento, das 
estatais e de seus fundos de pensão. 

O loteamento de cargos em troca de apoio no 
Congresso prevaleceu sobre a competência ou um mí-
nimo de compromisso programático. A cooptação dos 
ditos movimentos populares, das centrais sindicais e 
entidades da sociedade civil por meio da transferência 
de recursos, era outra estratégia reveladora das pre-
tensões totalitárias do Governo. 

Lembro-me do profético alerta do saudoso Jeffer-
son Peres para os riscos da mexicanização da política 
brasileira. O Senador amazonense sabiamente nos 
advertia sobre a tentativa de pasteurização da políti-
ca e da imposição de uma força hegemônica baseada 
na troca de favores e cargos e onde a corrupção e o 
compadrio prevaleciam na gestão pública

O caso Waldomiro, primeiro assessor de José 
Dirceu a ser flagrado em pedido de propina, foi só o 
início de um largo rosário de desvios de conduta den-
tro do Governo. Chama a atenção o fato de que nada 
menos que dois ministros da Casa Civil, José Dirceu 
e Erenice Guerra, caíram por envolvimento em escân-
dalos. Fica claro que ali, no coração do governo, era 
onde a serpente punha seus ovos.

Bingos, Celso Daniel, Vampiros, Toninho do PT 
– Correios, Sanguessugas, Dólares na Cueca, Fran-
cenildo, Aloprados, ONGs, Bancoop, Gtech, Gautama 
para citar apenas alguns, são verbetes da enciclopédia 
de escândalos que envolveram o Governo, o Partido 
dos Trabalhadores e seus aliados. 

Apesar disso, nunca propusemos o impeachment 
do Presidente Lula. Mas não poderíamos simplesmente 
ficar calados diante de tantos descalabros e de tanta 
desfaçatez. Esse é o dever e o papel da oposição em 
um regime democrático. 

Com muito custo conseguimos a instalação de 
CPIs para apurar a fundo as denúncias, como o próprio 
governo sempre disse estar interessado. Neste particu-
lar, a despeito de algumas terem produzido resultados, 
este governo reagiu no sentido de desmoralizar de to-
das as formas possíveis o Congresso Nacional. 

As Comissões Parlamentares de Inquérito, que 
outrora serviram de instrumento para o desmantela-
mento de vários esquemas criminosos e que afasta-
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ram da vida pública tantos e tantos malfeitores, foram 
totalmente desacreditadas pelo governo e seu rolo 
compressor. 

Nada, absolutamente nada de relevante pôde, por 
exemplo, ser levantado pela CPI da PETROBRAS e pela 
CPI das ONGs, diante da ação de Relatores submissos 
e da articulação do bloco de apoio ao governo.

De minha parte, não foi apenas no âmbito das 
CPIs que, alertei para episódios que envolviam o uso 
indevido de recursos públicos. Casos, por exemplo, 
dos empréstimos do BB e da CEF para a PETRO-
BRAS, inicialmente negados pelos líderes do governo 
no Senado e mais tarde confirmados pelo auditor das 
empresas. Alertei, também, para as compensações 
tributárias realizadas pela PETROBRAS, que derru-
baram a arrecadação federal. As minhas afirmações, 
negadas e minimizadas pelo presidente da empresa, 
levaram à queda da Secretária da Receita Federal, 
por ter confirmado que eu tinha razão. Ou seja, por ter 
reconhecido a verdade.

Hoje, depois do que vivi e testemunhei, não te-
nho receio em afirmar: o governo não apenas sabia de 
tudo, não foi apenas conivente, mas o real promotor 
de toda a corrupção que o cercava. 

Julgo eu que um governo reflete sempre o cará-
ter e a personalidade do seu líder. Por isto, eu gostaria 
também de trazer, em breve síntese, minhas impres-
sões sobre o presidente Lula. Nada que ainda não 
tenha sido dito, por mim ou por vários observadores 
e comentaristas, mas o simples testemunho de quem 
acompanhou de perto a política nacional nos últimos 
oito anos.

Para mim, e acredito que para muitos milhões 
de brasileiros, cerca de 46% dos eleitores brasileiros, 
Lula foi uma decepção, em vários sentidos. Lula nos 
decepcionou como político, como liderança compro-
metida com a ética e a honestidade, como símbolo 
da mudança nas relações do governo com a socie-
dade, do Executivo com os demais poderes e acima 
de tudo, como esperança de algo realmente novo na 
vida nacional. 

A sua conivência com a desonestidade e sua 
fraqueza diante dos malfeitos de seus companheiros 
e aliados, não estão de forma alguma à altura das ex-
pectativas que o povo brasileiro tinha nele. Sua ren-
dição às chantagens políticas e sua união a gente a 
quem ele sempre execrou em público, para depois fazer 
conchavos e acordos subterrâneos, não são compa-
tíveis com seu discurso e nem com as bandeiras que 
outrora empunhava. 

Outro mito que desmorona é a imagem de gran-
de democrata e estadista. Desmorona não apenas 
diante de alianças e apoios explícitos a regimes e a 

ditadores, mas principalmente diante da sua falta de 
compreensão da importância da oposição em uma 
democracia. Lula ignora que, se é verdade que nem 
sempre é possível escolher os aliados, sempre se pode 
escolher os adversários. 

Isto porque não há melhor aliado do que um 
adversário digno. Alguém que critique e denuncie os 
erros, mas também apoie nos momentos em que es-
tiverem em jogo os reais interesses do país. Alguém 
que inclusive possa dizer, aos aliados de ocasião, 
aquilo que o governante gostaria de dizer, mas não 
pode. Um opositor que não venda seu apoio nem seu 
silêncio em troca de cargos e favores.

Do alto de sua incontestável popularidade, Lula 
poderia ter sido um grande estadista. Ter feito as re-
formas que o Brasil precisava – a Política, a Tributária 
e a Trabalhista. Tentar livrar para sempre o Brasil de 
personagens e engrenagens que teimam em travar 
o nosso avanço. Para isso teria todo o nosso apoio. 
Mas não o fez. Preferiu seguir o caminho fácil do po-
der pelo poder.

Fico com a sensação de estarmos diante de Ma-
cunaíma, o herói errático de Mário de Andrade. Não 
me refiro a um vício de personalidade, mas a alguém 
que apenas transita pelo mundo ao sabor do acaso, 
sem outro fim ou projeto que não seja o da própria so-
brevivência, capaz de tudo para consegui-la. 

Lula se vangloria de ter construído o Brasil, as-
sim como Macunaíma se julgava capaz de controlar o 
universo, manipulando monstros e deuses.

Lula nunca teve a grandeza, mesmo agora, fin-
do o período eleitoral, e já no fim de seu mandato, de 
reconhecer os feitos de seu antecessor, Fernando 
Henrique Cardoso.

Foi para mim profundamente preocupante a insis-
tência obcecada do presidente em diminuir, desvalorizar 
e desqualificar as realizações dos governos anteriores, 
tachando-as de herança maldita. No fundo ele sabe 
que deveria agradecer pelo legado que recebeu.

O Brasil mudou, e passou a ser respeitado inter-
nacionalmente pelas profundas reformas feitas pela 
visão e pelo espírito público de FHC. Um líder que não 
deixou, em nenhum momento, prevalecer a busca pela 
popularidade fácil e de curto prazo. Um estadista que 
teve suas ações sempre voltadas para a construção 
de uma Nação moderna, baseada em fortes institui-
ções democráticas e econômicas, que o atual governo 
herdou e em muitos aspectos continuou. 

No mesmo nível estava a Doutora Ruth Cardoso, 
que formulou e pôs em prática as políticas para a cons-
trução de uma rede de proteção social, sem assisten-
cialismo e apadrinhamento, voltada para a conquista 
da dignidade através da educação e do trabalho.
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Foi ainda FHC, mesmo com o voto contrário do 
PT – quem criou o FUNDEF, que permitiu que, desde 
2002, mais de 97% das crianças de 7 a 14 anos pas-
sassem a frequentar a escola. 

Ironicamente, os maiores exemplos da boa he-
rança deixada por FHC são exatamente, aqueles pro-
gramas que mais contribuíram para garantir a popu-
laridade de Lula e dar credibilidade ao seu governo: a 
estabilidade da economia, as privatizações e o Bolsa 
Família. 

O Bolsa Família, nunca é demais repetir, é re-
sultado da unificação dos programas de transferência 
de renda: Bolsa Escola, Bolsa Alimentação e Auxílio 
Gás. Todos criados durante o governo Fernando Hen-
rique Cardoso.

As propostas e realizações do PSDB foram sem-
pre negadas ou desmerecidas, especialmente as da 
área social. Eu mesmo apresentei proposta para for-
talecer o Bolsa Família vinculando-o ao desempenho 
escolar. Elogiada por especialistas, ela foi, apenas por 
ter origem na oposição, negligenciada pelo governo. 

Volto à boa herança deixada por Fernando Henri-
que Cardoso. O Plano Real gestado durante a sua pas-
sagem no Governo Itamar, foi, sem dúvida, o maior pla-
no de combate à pobreza levado a termo no Brasil. 

Depois de estabilizada a moeda foi possível, já no 
decorrer do Governo FHC, implementar medidas como 
a Lei de Responsabilidade Fiscal – duramente comba-
tida pelo PT – a recuperação do BNDES e o fortaleci-
mento do Banco do Brasil e da Caixa Econômica. 

Com o fim da inflação, muitos bancos perderam 
a receita advinda da ciranda financeira. Para evitar os 
riscos de insolvência do sistema, foi criado o Progra-
ma de Recuperação dos Bancos, conhecido como 
PROER. Pois foi exatamente este programa, motivo de 
um pedido de impeachment do Presidente FHC pelo 
PT – que permitiu ao nosso sistema financeiro passar 
sem maiores sobressaltos pela crise que abalou os 
mercados mundiais em 2009.

As privatizações, apesar de ser verdade que 
falhamos na comunicação e na resposta à maldosa 
exploração política do tema, foram sim outro grande 
feito do Governo FHC.

A revolução feita nas telecomunicações é o melhor 
exemplo disso. A falta de capacidade de investimento 
enquanto estatizado, fez o setor praticamente estacio-
nar na década de 90. Telefone era artigo de luxo. Hoje, 
no Brasil, existem mais celulares que brasileiros.

Após a privatização, a Vale do Rio Doce viu seu 
lucro anual subir de cerca de 500 milhões de dólares, 
em 1996, para os aproximadamente 12 bilhões de dóla-

res atuais. De 13 mil funcionários em 2006, a empresa 
já superou os 40 mil. 

A EMBRAER, antes de ser privatizada, estava à 
beira da falência. Hoje, é avaliada em mais de R$17 
bilhões e figura entre as três maiores fabricantes de 
jatos do mundo. 

A verdade é que o ex-presidente FHC é um gran-
de estadista, um dos intelectuais mais brilhantes do 
Brasil, reconhecido internacionalmente e a quem a 
história certamente fará justiça. 

Dentro da estratégia oficial de desvirtuar a His-
tória, usou-se e abusou-se da tática da demonização 
do termo “privatização” e da sacralização da palavra 
PETROBRAS. 

Houve momentos, durante as últimas eleições, 
em que até o Papa podia ser criticado, mas, a PETRO-
BRAS não! Porém, nem a privatização é um pecado, 
nem a PETROBRAS é sagrada. 

A PETROBRAS – que se afirme e reafirme – 
nunca ninguém pretendeu privatizar. Tornou-se um 
enorme instrumento de barganhas políticas, truques 
econômicos e propagandas eleitoreiras.

É bom registrar que durante o Governo Fernan-
do Henrique a produção de petróleo cresceu 109%, 
contra um crescimento de apenas 30% durante o atu-
al governo.

Se, por um lado os governos do PSDB não pri-
vatizaram a PETROBRAS, e nem o fariam, por outro, 
o atual governo transformou a empresa em um braço 
político para abrigar os seus afilhados. Basta conferir 
os nomes dos titulares das diretorias e principais car-
gos, para perceber o evidente critério político utilizado 
no preenchimento dos seus mais altos postos. 

Pelo menos por duas vezes manobras masca-
raram a contabilidade da empresa. Seja a mudança 
para o regime de caixa no meio de um mesmo exercí-
cio, seja a recente e suspeita forma de capitalização 
da empresa. O mercado, que a tudo ouve e a tudo vê, 
respondeu de imediato: as ações da companhia che-
garam a perder 1/3 do seu valor em menos de duas 
semanas. 

Não quero, porém, registrar apenas críticas. Res-
salto e elogio o trabalho de alguns Ministros, para os 
quais, apesar de nem sempre estar de acordo, expres-
so o meu mais profundo respeito. É o caso do Ministro 
Mantega e do Ministro Meirelles, que tão bem soube-
ram administrar a crise econômica. O ex-Ministro Pa-
trus Ananias, que teve a sabedoria de dar continuida-
de e ampliar os programas de transferência de renda 
do Governo Fernando Henrique. A ex-Ministra Marina 
Silva que resistiu o quanto pôde às tentativas do go-
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verno de violação das políticas de meio ambiente e de 
preservação da Amazônia. Não posso deixar de men-
cionar, também, a seriedade com que o ex-Ministro 
Palocci conduziu a política econômica do País. Ele foi 
o grande fiador da economia nos primeiros anos do 
Governo Lula. 

Hoje percebo uma evidente continuidade de po-
líticas públicas e do modelo econômico nestes últimos 
dezoito anos, que englobam o mandato de Itamar Fran-
co, os dois mandatos de FHC e os dois mandatos do 
Presidente Lula.

Os governos Itamar e FHC foram governos da 
construção de instituições. O governo Lula – fruto da 
maturação das reformas institucionais dos governos 
anteriores e de um cenário externo extremamente fa-
vorável – foi o governo da retomada do crescimento. 

Espero, do fundo do meu coração, que não es-
tejamos trilhando o mesmo caminho de ciclos econô-
micos já vivenciados. Ou seja, construção das institui-
ções, estabilização, crescimento e euforia, seguidos 
de descontrole nos gastos e períodos de inflação, que 
deságuam em novas crises. 

Para alguns, esse meu receio pode parecer infun-
dado. Lembro, porém, que o choque externo do sub-
prime serviu de pretexto para uma inflexão que parece 
veio para ficar na nossa política econômica. 

Vejo, com preocupação, a forma como os ban-
cos públicos têm sido fortalecidos, com complexas e 
obscuras operações de capitalização, inclusive em re-
lação à Caixa Econômica Federal. A alteração do mar-
co regulatório do petróleo, o crescimento inexplicável 
dos gastos públicos no período pós-crise e a criação 
de inúmeras empresas estatais são indícios de que 
o governo Dilma poderá repetir um erro do passado: 
acreditar que o Brasil pode crescer sem aumentar a 
poupança doméstica e sem retomar o caminho das 
reformas estruturais. 

Declarações de que não há relação entre a polí-
tica fiscal e inflação, devem servir de alerta para que 
o País não sofra um processo de destruição de toda 
base econômica construída com o sacrifício de tantos 
brasileiros.

Ao mesmo tempo em que o futuro governo fala 
de responsabilidade fiscal, aplaude o processo pouco 
transparente e apressado para a construção do trem 
de alta velocidade. É um projeto caro, com riscos ele-
vados e que hoje não é prioritário em um país que 
precisa resolver o seu déficit educacional; onde os 
serviços de saúde são de péssima qualidade; e que 
carece, urgentemente, de investimentos em portos, 

aeroportos e rodovias, e principalmente, em sanea-
mento básico.

Temo por um governo que se diz de esquerda, 
mas cujo modelo econômico baseia-se na promoção 
de oligopólios com recursos subsidiados. Governo que 
só olha de vez em quando para as pequenas empre-
sas, como se fossem pedintes que precisam de alguns 
favores para sobreviver às circunstâncias adversas. 
É isso mesmo que se espera de um governo demo-
crático que se diz de esquerda? Será que melhorou 
o ambiente de negócios no Brasil para essa legião de 
pequenos empresários que são os verdadeiros capi-
talistas deste País? 

Infelizmente, vai se consolidando um modelo eco-
nômico onde o sucesso depende das boas relações 
com o governo. Um capitalismo atrasado, de compadrio, 
no qual a competitividade de uma empresa ou setor é 
definida em um gabinete de Brasília e não pelas for-
ças de mercado.

No momento em que me despeço do Parlamen-
to, na forma desta prestação de contas, faço um breve 
relato de outras matérias que apresentei e que consi-
dero relevantes. 

Correção mais justa do FGTS; combate ao tra-
balho escravo; tipificação como crime da venda de 
bebidas alcoólicas para menores; aumento das penas 
nos crimes relacionados ao tráfico de drogas em es-
colas e universidades; proibição de venda de bebidas 
alcoólicas nas estradas; distribuição regional do gasto 
federal; obrigatoriedade de a Caixa Econômica Federal 
priorizar a aplicação de recursos no Norte, Nordeste 
e Centro-Oeste; criação das ZPEs; extensão dos be-
nefícios do Fundo de Garantia-Safra aos pequenos 
proprietários e arrendatários de terras; criação de um 
Fundo de Formação de Poupança e Desenvolvimento 
da Educação Básica, com recursos da exploração de 
petróleo e gás, entre outras.

Com a criação de uma subcomissão específica 
para tratar do tema, trouxemos para a pauta do Sena-
do Federal, a gravíssima situação da segurança pú-
blica. Promovemos inúmeras audiências, com autori-
dades, especialistas e membros das forças policiais, 
discutindo e formulando propostas para o combate à 
criminalidade. São fruto deste trabalho o Estatuto do 
Desarmamento e o plebiscito sobre o porte de armas; 
a reforma da Lei de Execuções Penais, que hoje per-
mite o isolamento de lideranças do tráfico de drogas; 
a Vídeo Conferência para interrogatório de presos e 
depoimento de testemunhas; as pulseiras para moni-
toramento eletrônico de presos; a regulamentação da 
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progressão de regime no cumprimento das penas de 
crimes hediondos, dentre outros. 

Também apresentamos uma PEC que possibilita 
aos estados membros decidirem sobre a possibilida-
de de unificação das polícias, que embora ainda não 
tenha sido votada poderia ser um tema relevante para 
a próxima legislatura.

Ressalto ainda matérias que acredito serem de 
extrema importância para o país, como o meu Projeto 
de Responsabilidade Orçamentária, relatado pelo Se-
nador Dornelles e o Estatuto da Empresa Pública de 
autoria do Presidente Sarney, por mim relatado. 

Como colaboração para a recuperação da ima-
gem desta Casa, assim como para o aperfeiçoamento 
dos trabalhos legislativos, deixo os Relatórios da Re-
forma Administrativa e do novo Regimento Interno do 
Senado Federal.

Registro, ainda o meu esforço no sentido de tor-
nar realidade as promessas do Governo Federal de 
instalar no Ceará uma siderúrgica, um estaleiro e uma 
refinaria. Promessas tantas vezes repetidas, mas que 
até hoje não se tornaram realidade. 

Gostaria finalmente de fazer um alerta de ordem 
política.

Não tenham ilusão quanto ao atual projeto de 
poder. Está em jogo a democracia brasileira!

Durante esse governo a liberdade de expressão 
esteve permanentemente em risco. Presenciamos re-
correntes tentativas de calar a imprensa, das quais 
menciono algumas: a ideia da expulsão de um corres-
pondente estrangeiro; a esdrúxula iniciativa de criação 
de um Conselho Federal de Jornalismo; e a disfarça-
da iniciativa de controle de conteúdo da mídia, sob o 
manto da defesa dos direitos humanos.

Neste episódio, não fosse a reação de muitos de 
nós e das entidades de classe do setor, talvez já esti-
véssemos hoje sob o jugo de um modelo venezuelano 
de “controle social” dos meios de comunicação. Novas 
tentativas virão! Como a imprensa já noticia a respeito 
do projeto de criação da Agência Nacional de Comu-
nicação, a ser apresentado à futura presidente. A so-
ciedade brasileira e especialmente esta Casa devem 
estar atentas e prontas a repelir tais investidas contra 
a democracia.

Permanecerão no governo que se inicia grupos 
que têm uma visão deturpada das práticas políticas. 
Aqueles que tratam a oposição, essencial em qual-
quer regime democrático, como os inimigos a serem 
aniquilados. Pessoas que não conseguem conviver 
com uma imprensa livre e com o respeito às liberda-
des individuais. 

Por mais facilidades que hoje os que detêm o 
poder possam oferecer a seus aliados, assim que al-
cançarem seus objetivos estaremos todos – aliados, 
oposição e a população brasileira em geral – subme-
tidos ao jugo do esquema por eles montado. 

Não se pode tergiversar, nem por um segundo, 
sobre os princípios de liberdade e justiça que orienta-
ram a promulgação da Constituição de 1988. 

O Presidente Lula disse que a derrota de alguns 
senadores de oposição havia sido obra de Deus. Quase 
se declarou instrumento da vingança divina. 

Mais próximo de Deus, certamente está o Padre 
Antonio Vieira, que em seu célebre “Sermão do Bom 
Ladrão” comparou os príncipes de Jerusalém aos go-
vernantes de sua época, que fingiam, assim como hoje, 
não saber o que acontecia sob suas barbas. 

Volto, uma vez mais, àquele longínquo 19 de mar-
ço de 2003. Como disse no início, evoco-o porquê en-
tendo que o compromisso ali firmado, que hoje renovo, 
não apenas marca aquele momento do passado, mas 
explica e determina o presente que hoje vivemos. 

Se é verdade que o homem é o que determinam 
suas circunstâncias, as circunstâncias daquele dia e as 
circunstâncias de hoje, não mudaram o que sou. 

A verdade que se encerra no espírito do homem, 
o que ele realmente é, é forjada ao longo de toda a sua 
vida, desde o seu nascimento. Transmudar-se diante 
de uma nova circunstância, traindo sua história e sua 
essência, como fazem alguns, revela seu caráter, ou 
melhor, a falta dele.

Assim, não me arrependo, de forma alguma, de ter 
permanecido firme em meus princípios e convicções. 
Não me resignei diante da corrupção, muito menos me 
calei diante dos ataques à Democracia. 

Tenho muito orgulho em poder afirmar, olhando 
nos olhos de cada um dos meus colegas senadores, 
que em toda a minha atuação nesta Casa, assim como 
ao longo de toda a minha vida pública, agi com coe-
rência e segui minhas convicções e princípios.

Tinha a exata noção dos riscos que corria. Atraí 
contra mim todas as forças do Poder. Seria muito mais 
fácil render-me à chantagem e à pressão, cedendo 
diante de um acordo que facilitasse meu caminho. 
Mas este caminho seria a negação de minha história. 
Seria a negação dos meus compromissos com os ce-
arenses e com o povo brasileiro. Se assim o fizesse, 
trairia os ensinamentos de meu pai, a quem sempre 
busquei honrar. Perdi uma eleição, mas não perdi mi-
nha história.

Quero finalmente agradecer a todos aqueles 
com quem tive o privilegio de conviver nestes últimos 
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oito anos, pela amizade, colaboração e pela enorme 
dedicação a esta Casa e ao País. Desde ao mais gra-
duado servidor, dos órgãos de direção, da consultoria, 
da Secretaria da Mesa, até, aos meus amigos do ca-
fezinho, da portaria e dos elevadores, que me ajuda-
ram, com o seu apoio e dedicação, a cumprir os meus 
deveres aqui no Senado Federal. Aos servidores do 
meu gabinete faço um agradecimento especial, pela 
dedicação e lealdade.

Aqui senhoras e senhores senadores, aprendi a 
conviver com diferentes opiniões políticas e ideológi-
cas, com homens e mulheres de diversas origens, que 
fizeram do meu dia a dia um verdadeiro exercício de 
democracia e tolerância mútua.

Conheci, senhoras e senhores Senadores, gran-
des homens e mulheres públicos que me honraram 
com a convivência, a quem neste momento não pos-
so deixar de homenagear. E, diante da profusão de 
nomes tão dignos, de tantos verdadeiros patriotas, de 
companheiros tão valorosos, permitam-me fazê-lo ge-
nericamente, homenageando a todos esses grandes 
brasileiros, em um pleito de amizade e respeito. 

Aqui, muito aprendi, daqui levo muitas lições. 
Desfiz muitas certezas e firmei outras tantas.

Mas a principal delas é a que o Brasil ainda cum-
prirá seu destino de grandeza, apesar dos falsos pro-
fetas e dos usurpadores desta esperança. 

Finalmente meu agradecimento a todos os cea-
renses, que me deram a suprema honra de servi-los 
e representa-los. Levarei comigo, para sempre, a lem-
brança de cada mensagem de apoio, de cada aperto 
de mão verdadeiro, de cada abraço sincero, de cada 
olhar de esperança. Considero o meu maior patrimô-
nio a credibilidade e o respeito que angariei, ao longo 
de toda minha vida pública, junto aos cearenses. Uma 
gente que não nos pede nada além de que permane-
çamos dignos, lutando ao seu lado e defendendo o 
Ceará. Com eles me reencontrei, mais de perto, nes-
tas últimas eleições. E como prometi, com eles esta-
rei, para sempre.

A todos o meu muito obrigado.
O SR. IVAN VALENTE (PSOL – SP. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, no último dia 29 de novembro a empresa de 
cosméticos Natura, localizada em Cajamar, São Paulo, 
demitiu 30 trabalhadores sob a alegação de “falta de 
orgulho e comprometimento com o trabalho”. Esses 
funcionários sofriam de lesão por esforço repetitivo 
(LER), doença ocupacional que pode chegar a um grau 
irreversível, com dores intensas e perda significativa da 
força e da capacidade de movimento dos membros. 

Os trabalhadores demitidos estavam em processo 
de reabilitação, grande parte deles com cirurgia pro-
gramada, e trabalhavam em linhas de produção espe-
cíficas para funcionários em recuperação. Uma dessas 
linhas, inclusive, foi desativada. A esmagadora maioria 
dos funcionários dispensados é de mulheres, com idade 
entre 35 e 44 anos, que adoeceram ao exercer suas 
funções nas linhas de produção da Natura.

Este fato é reconhecido pela própria empresa, 
conforme abertura de Comunicado de Acidente de Tra-
balho (CAT). Segundo o médico do Sindicato dos Quí-
micos Unificados, entidade que representa a categoria, 
são casos crônicos, que necessitam de atenção médica 
e saúde especializada, em caráter prolongado.

É importante destacar, Sr. Presidente, que as 
doenças do trabalho são regulamentadas pela Lei 
nº 8.213, de julho de 1991, como resultado direto da 
mobilização dos trabalhadores e da sociedade por 
condições dignas de trabalho e relações profissionais. 
Ao demitir trabalhadores nessas condições, a Natura 
parece ignorar a legislação trabalhista.

Vale lembrar que a Natura é uma das maiores em-
presas brasileiras, que não apenas conquistou mercado 
na América Latina e na Europa, mas também iniciou 
produção terceirizada na Argentina. No acumulado até 
setembro deste ano, sua receita líquida consolidada foi 
de mais de R$3,5 bilhões, uma ampliação de 22,5% 
frente o mesmo período de 2009. 

Um de seus sócios, Guilherme Leal, durante a 
campanha eleitoral como candidato a Vice-Presidente 
na chapa de Marina Silva, falou muito da responsa-
bilidade social em seus discursos. O site da empresa 
ostenta o slogan Bem estar bem, e são pedidos de-
poimentos de consultoras (vendedoras) que “ajudam 
os outros”. “Você ajuda quem está a sua volta?”, ques-
tiona o site.

No entanto, os relatos que nos chegam pela di-
retoria do Sindicato dos Químicos Unificados atestam 
flagrante desrespeito às leis trabalhistas pela Natura. 
Há casos como o da demissão de uma funcionária que 
ficou afastada oito anos pelo INSS, fez uma cirurgia 
no ombro e tem outra programada; de uma funcionária 
que teve quatro anos de afastamento pelo INSS e fez 
duas cirurgias, uma no cotovelo e outra no punho; e 
de outra que ficou afastado seis anos pelo INSS e fez 
quatro cirurgias, três na mão direita e uma no cotovelo. 
Todas estão entre os 30 demitidos da Natura, quase 
todos na mesma situação precária de saúde.

Fica clara, portanto, a verdadeira política escon-
dida sob o marketing da empresa, que utiliza ao má-
ximo a força de trabalho de seus funcionários, estimu-
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lando-os a trabalhar acima de suas possibilidades e 
vitimando-os com doenças ocupacionais como a LER 
e demitindo-os sob a alegação de falta de comprome-
timento com o trabalho. 

A Natura se nega a reavaliar as demissões, mes-
mo diante da ilegalidade de sua atitude. E as perspec-
tivas são piores, pois ao todo mais de 60 trabalhadores 
já foram dispensados sob essa mesma justificativa, e 
há a ameaça de novos cortes, já que são muitos os 
funcionários que a empresa fez adoecer e que, por 
isso, tiveram reduzido seu rendimento. 

É nesse sentido, Sras. e Srs. Deputados, que 
denunciamos tamanha agressão aos trabalhadores e 
repudiamos tal organização do trabalho que adoece e 
mata pessoas. A atitude da Natura não pode ser acei-
ta como normal no mercado de trabalho. Urge que a 
legislação trabalhista seja respeitada e que esses tra-
balhadores e trabalhadoras sejam readmitidos. 

Casos como esse precisam ser acompanhados 
com a máxima atenção pela sociedade brasileira, so-
bretudo por se tratar de empresa que arroga em suas 
campanhas publicitárias milionárias deter a marca da 
ética e da responsabilidade ambiental e social.

Muito obrigado.
O SR. RICARDO TRIPOLI (PSDB – SP. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, nobres Sras. e Srs. 
Deputados, faço um pequeno relato do evento de mu-
danças climáticas patrocinado pela Organização das 
Nações Unidas, no México, na última semana, onde 
estivemos em missão oficial, junto com os Deputados 
Rômulo Gouveia, Fernando Marroni e demais Deputa-
dos que acompanharam o grupo brasileiro para discutir 
a questão ambiental dos países.

Cento e noventa e seis países tiveram represen-
tação nesse evento mundial para discutir a questão 
das mudanças climáticas, que afetam sobremaneira o 
nosso País. Não é à toa que vemos essa inversão do 
clima ocorrendo no Brasil e a dificuldade da agricultura 
de receber água para irrigar as suas plantações. Ob-
viamente, temos de tomar algumas medidas.

O que mais nos preocupa é que, embora o evento 
estivesse coroado de êxito no final, por conta dos 100 
bilhões de dólares que os países ricos oferecerão a 
partir de 2020 – isso ainda é muito tempo, a meu ver, 
porque se vão discutir os recursos, como serão arreca-
dados e distribuídos aos países em desenvolvimento, 
aos chamados países pobres. Em Kyoto, a data esta-
belecida foi 2012, mas há países que até hoje, como 
os Estados Unidos, ainda não subscreveram o tratado. 
Estamos praticamente a um ano ou um ano e meio 
da realização do próximo evento, na África do Sul. Lá, 

obviamente, os países deverão denunciar os que não 
subscreveram o documento e dizer como vamos ca-
minhar no que diz respeito ao Tratado de Kyoto, sobre 
redução de emissão de poluentes.

No Brasil, sabemos nós, o grande vilão ainda são 
o desmatamento e as queimadas.

Acho que o Brasil, que apresentou uma proposta 
factível já em Copenhague, no ano passado, e se com-
prometeu ainda este ano, no México, através de nossa 
Ministra do Meio Ambiente, dos Parlamentares que lá 
estiveram, de toda a comitiva e das organizações não 
governamentais, deve agora aproximar o discurso da 
prática. Esse é o motivo por que não devemos alterar 
o Código Florestal Brasileiro, um grande avanço, uma 
grande marca que o Brasil levou ao evento realizado 
no México patrocinado pela Organização das Nações 
Unidas. O compromisso nesta Casa, firmado entre os 
Líderes do Governo, os Líderes da Oposição e os dois 
candidatos que disputaram a Presidência da Repúbli-
ca, é de que esse tema deveria ser estendido para os 
próximos anos. 

Assim sendo, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
dos, faço esse pequeno relato. Depois irei transcrevê-
lo e colocá-lo na Internet para disponibilizá-lo a todos 
quantos nele têm interesse.

Quero agradecer ao Presidente da Comissão de 
Meio Ambiente pela indicação do nosso nome e do 
grupo que foi ao México para realizar não só o acom-
panhamento, a participação, mas também o relatório 
final do grupo brasileiro que prestou um belo serviço 
no México no que diz respeito à questão ambiental.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Marquezelli) – Aten-

ção, seguranças, estou permitindo que um grupo de 
agricultores ocupem às galerias, pois está autorizado 
pela Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Marquezelli) – Con-
cedo a palavra, pela ordem, ao Sr. Deputado Celso 
Maldaner.

O SR. CELSO MALDANER (Bloco/PMDB – SC. 
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Pre-
sidente, Sras. e Srs. Deputados, a exportação catari-
nense de carne suína e de aves deve ter novo desti-
no em breve. O Governador Leonel Pavan recebeu a 
informação do Embaixador da Coreia do Sul, Kyong 
Lim Choi, que até o final de 2011 as portas do mer-
cado do país devem estar abertas aos produtos de 
Santa Catarina.

Segundo Choi, especialistas e técnicos sani-
taristas coreanos já estiveram em Santa Catarina e 
comprovaram a qualidade da carne catarinense, pos-
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sibilitando o início de negociações para o processo 
de importação. 

O Embaixador coreano veio a Florianópolis com 
a intenção de criar e reforçar laços e buscar a troca de 
conhecimentos nas áreas de tecnologia, de indústria 
naval, pesqueira e têxtil e na área cultural. O Embai-
xador já conhecia alguns Estados do Sudeste, mas 
Santa Catarina é o primeiro que visitou do Sul. Ficou 
impressionado, além das belezas naturais, com o rápi-
do crescimento econômico, a boa estrutura e os altos 
investimentos em educação. 

Números e notícias animadoras sobre a produção 
de soja em Santa Catarina foram também divulgados 
pela Secretaria de Estado da Agricultura e EPAGRI. 
A safra 2009/2010 de soja em Santa Catarina teve a 
maior produção de todos os tempos. A combinação 
entre aumento da área plantada e maior produtivida-
de torna o Estado autossuficiente em abastecimento 
do grão, podendo fornecer o produto para toda sua 
indústria com sobras. 

Os dados fazem parte da Síntese Anual da Agri-
cultura de Santa Catarina, divulgada pela Empresa de 
Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa 
Catarina – EPAGRI. Segundo o levantamento, a safra 
deste ano foi 38,2% maior do que a anterior. Durante 
o período, foram colhidos pouco mais de 1,3 milhão 
de toneladas do grão no Estado. Entre os fatores que 
impulsionaram esse crescimento está a diminuição 
na área de plantio de milho, que deu espaço maior à 
cultura da soja. 

A soja também tem se mostrado um negócio mais 
vantajoso para os agricultores. Melhores preços, maior 
liquidez, menor custo de produção e menor risco cli-
mático estão entre os principais fatores. As condições 
climáticas, aliás, também foram propícias para o cresci-
mento da produção em 2009/2010, permitindo um maior 
aproveitamento da safra. Além da soja, o estudo apre-
senta os principais dados sobre produção e mercado 
de outros produtos da agricultura, pecuária, apicultura, 
aquicultura e do setor florestal catarinense. 

A síntese foi organizada pelo economista Luiz 
Marcelino Vieira e, para ser escrita, contou com 14 
profissionais de diferentes áreas da empresa. O texto 
completo da síntese pode ser encontrado no site da 
EPAGRI.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Marquezelli) – Mui-

to bem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Marquezelli) – De-

putado Homero Pereira, V.Exa. dispõe de 3 minutos.

O SR. HOMERO PEREIRA (PR – MT. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
estamos, desde o começo de setembro, com o relatório 
da Comissão Especial que apreciou a atualização do 
Código Florestal Brasileiro pronto e muito bem elabo-
rado pelo ex-Presidente desta Casa Aldo Rebelo.

Já conversamos com as Lideranças partidárias, 
conseguimos assinaturas de Líderes que representam 
mais de 350 Deputados nesta Casa para o requerimen-
to de urgência que está sobre a mesa. Gostaríamos 
que esse requerimento fosse apreciado.

Solicitamos aos nossos companheiros que en-
tendem que a agricultura, que o setor produtivo desse 
Estado depende dessa legislação, depende de segu-
rança jurídica para continuar produzindo, para continuar 
ofertando ao nosso País indicadores positivos, como 
a nossa relação na balança comercial, que venham 
ao plenário marcar presença, porque são necessários 
257 votos favoráveis para a apreciação desse reque-
rimento. É preciso um número de presença suficiente 
para que isso seja uma realidade.

Na semana que vem, certamente, votaremos 
apenas o Orçamento da União, que já está tramitando 
nesta Casa há muito tempo.

A oportunidade que temos de apreciar a matéria 
é exatamente hoje e, no máximo, amanhã.

Portanto, faço um apelo aos Parlamentares que 
participam da Frente Parlamentar da Agricultura Fa-
miliar e da Frente Parlamentar do Cooperativismo, a 
todos aqueles que se identificam com quem produz 
algo neste País, independente do tamanho da proprie-
dade, seja pequeno, médio ou grande produtor, para 
que venham ao plenário garantir o quorum. Assim, 
poderemos votar o requerimento de urgência urgen-
tíssima e, logo após, o parecer. Foi o que ocorreu na 
semana passada: votamos o requerimento de urgência 
sobre o projeto que legaliza os bingos e, logo após, 
iniciamos a discussão.

Vamos fazer assim com o Código Florestal Bra-
sileiro, porque há muitas pessoas no Brasil, de norte 
a sul, de leste a oeste, que dependem da aprovação 
desse projeto para continuar produzindo com tranqui-
lidade.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado pela oportunidade, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Homero Pereira, 
o Sr. Nelson Marquezelli, 4º Secretário, deixa 
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Inocêncio Oliveira, 2º Secretário.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Conce-
do a palavra ao ilustre Deputado Eduardo da Fonte.

O SR. EDUARDO DA FONTE (PP – PE. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, primeiramente, comunico o falecimento do 
Pastor José Flor da Silva, Vice-Presidente da Con-
venção Abreu e Lima, em Pernambuco, que realizava 
um trabalho social muito importante na Mata Norte do 
nosso Estado.

Em segundo lugar, chamo a atenção desta Casa 
para uma reportagem, veiculada ontem no Jornal Na-
cional e no Jornal da Globo, sobre a interferência do 
crack na vida do povo brasileiro. 

Sem dúvida, esse assunto tem que ser discutido 
por esta Casa, pois está causando danos terríveis às 
pessoas. O Governo tem que mudar a política de com-
bate ao crack, mostrando que essa droga maligna está 
prejudicando muito a família brasileira. Com certeza, 
esta Casa vai tomar as providências para fazermos o 
nosso papel e ajudarmos o Governo Federal, o Brasil 
a combater as drogas em nosso País.

Muito obrigado.
O SR. JOSÉ LINHARES (PP – CE. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
após passado o rescaldo desta eleição, venho cumprir o 
dever cívico de abrir no espaço deste plenário algumas 
reflexões sobre esse grande momento republicano que 
acabamos de viver em todo o território nacional.

Quando eleições se procedem com transparên-
cia, liberdade, lisura e independência, conclui-se que 
esta Nação exerce em plenitude o sagrado dever da 
democracia.

Como sói sempre acontecer, há os que logram 
ser eleitos e os que não tiveram o seu momento ain-
da contemplado.

No entanto, de parabéns estão todos que, com 
desprendimento, lançaram seu nome ao julgamento 
popular. Não há, portanto, vencedores e vencidos. 
Há cidadãos que se oferecem para servir a Pátria em 
seus diversos níveis, ora como Presidente da Repú-
blica, ora como Senador, como Deputados Estaduais 
e Federais.

No meu Estado, quero levar minhas felicitações 
ao Governador Cid Gomes, que comandou este plei-
to com imparcialidade, elegendo, simultaneamente, a 
si próprio, os dois Senadores e 18 Deputados dos 22 
que temos, conferindo à Presidente Dilma, 77% dos 
votos do eleitorado cearense.

Parabéns, Governador. A S.Exa. o reconhecimen-
to do povo da minha terra e o reconhecimento a sua 
competente e exemplar administração.

Colho do ensejo para agradecer a Deus, à minha 
Mãe, Maria Santíssima, e ao povo do meu Estado por 
reconduzir-me a este Parlamento para desempenho 
de um sexto mandato consecutivo. A maneira de retri-
buir tanta confiança do meu povo é, desta tribuna, ex-
pressar meu compromisso de estar sempre a serviço 
do povo do Ceará.

Por justiça, cumpre-se colocar em evidência a mi-
nha querida cidade de Sobral, que me privilegiou com 
32 mil votos, dos 92.220, com que fui contemplado em 
todo o Estado do Ceará.

Mas, Sras. e Srs. Deputados, faz necessário des-
tacar as mazelas que acompanharam esse pleito. O 
abuso do poder econômico, as disparidades de inter-
pretação dos diversos membros do Poder Judiciário, 
da legislação eleitoral, da postura por todos os títulos 
reprováveis, de agentes políticos que, descaradamen-
te, colocavam seus votos a preço de mercado, como 
se mercadoria fossem.

Daí se impõe a esta Casa uma urgente regula-
mentação da legislação eleitoral, que além de obsole-
ta enseja muita corrupção no grande momento que a 
Nação escolhe seus lídimos representantes.

Sras. e Srs. Deputados, urge que esta Casa assu-
ma a responsabilidade de reformar a legislação eleitoral 
em tempo hábil para viger no próximo pleito.

Sr. Presidente, aproveito a oportunidade, para 
dizer que o Guarany Sporting Club, da querida cidade 
de Sobral, acaba de realizar um feito inédito: ao ven-
cer o Campeonato Brasileiro da série D, tornou-se o 
primeiro clube de futebol cearense a conquistar um 
título nacional. Cumprimento, por isso, todos os seus 
dirigentes, a comissão técnica, os jogadores e torce-
dores, que tão bem souberam honrar os 72 anos de 
tradição do clube conhecido, carinhosamente, como 
“Cacique do Vale”.

O Guarany foi fundado em 2 de julho de 1938 e 
sua primeira diretoria tinha como presidente de honra 
o Pe. José Aloísio Pinto. Nos anos 60, já como clube 
profissional, ganhou a Divisão de Acesso e estreou no 
Campeonato Cearense.

Na década de 80, pelas boas colocações obtidas 
no estadual, o Guarany disputou a Taça de Prata e o 
Campeonato Brasileiro. Mais tarde, com a reorganiza-
ção das competições nacionais, participou das séries 
B e C, antes de passar por uma crise que o levou ao 
rebaixamento no futebol cearense.

Desde 2009, de volta à primeira divisão estadu-
al, o Cacique do Vale conseguiu mobilizar outra vez 
sua torcida e definiu como meta a realização de uma 
grande campanha na série D nacional. Nas fases deci-
sivas da competição, em confrontos diretos, o Guarany 
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superou o Vila Aurora, de Mato Grosso, o Araguaína, 
do Tocantins, e o América, do Amazonas.

O jogo final, no Estádio do Junco, atraiu mais de 
10 mil torcedores, que vibraram com a goleada de qua-
tro a um sobre o América e, a seguir, levaram a festa 
às ruas de Sobral. O Guarany já havia assegurado an-
tecipadamente o acesso à série C do futebol brasileiro 
para o próximo ano, na qual certamente continuará 
honrando nossa cidade e todo o Estado do Ceará.

Reitero, portanto, meus cumprimentos aos res-
ponsáveis por essa grande conquista, a maior da his-
tória do clube e do futebol cearense, e compartilho a 
alegria de todos os sobralenses. Faço votos de que o 
Guarany Sporting Club, nosso Cacique do Vale, con-
tinue em sua trajetória ascendente, enfrentando, com 
sucesso, os grandes desafios que terá em 2011.

Parabéns, Guarany!
Parabéns, Sobral!
Por último, Sr. Presidente, queremos dar ênfa-

se – o nosso querido Deputado Zonta já falou ontem 
sobre esse assunto – à sagração de D. Odelir José 
Magri, o novo Bispo de Sobral. Há mais de dois anos 
estávamos sem o nosso pastor. Esse Bispo, presente 
de Deus, vem de Santa Catarina, de Campo Erê, e é 
formado na França, com curso de especialização em 
Roma. É um homem jovem, de 47 anos, e, depois de ter 
trabalhado no Congo como missionário, certamente vai 
desempenhar na Diocese de Sobral uma tarefa muito 
específica: levar a evangelização e consubstanciar o 
trabalho daqueles bispos passados, sobretudo de D. 
José Tupinambá da Frota, por quem fui ordenado.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ELIENE LIMA (PP – MT. Sem revisão do 

orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, gos-
taria de saudar o setor produtivo do Brasil, em especial 
o Estado de Mato Grosso. Como já fez o Deputado 
Homero, quero reforçar o apelo para que possamos 
votar o Código Florestal, que é uma necessidade para 
podermos potencializar e condicionar a continuidade 
da produção brasileira.

Também quero cumprimentar a comitiva de Canara-
na. Estão aqui o Elias, assessor da Câmara de Vereadores 
daquele Município, e o Sr. Olmar Goldoni, Presidente do 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Canarana.

Sr. Presidente, quero ainda externar, com pesar, 
o falecimento do ex-Prefeito de Campo Verde, Muni-
cípio situado a 150 quilômetros de Cuiabá, Sr. Onés-
cimo Prati.

Onéscimo Prati foi Prefeito de Campo Verde, ci-
dade campeã nacional do PIB agropecuário, por duas 
vezes. Na última sexta-feira, dia 10, quando limpava o 
seu telhado, foi vítima de um choque elétrico e faleceu, 
aos 50 anos de idade. Era a maior liderança daquele 

Município e deixa toda a população de Campo Verde, 
a sua esposa, Yara, e o seu filho, Onéscimo Júnior, 
muito abalados.

Nascido em Santa Helena, no Paraná, Onéscimo 
Prati chegou a Mato Grosso no início dos anos 80 e 
lá fez uma carreira política brilhante, ao ponto de ter 
sido Prefeito duas vezes.

Estivemos em Campo Verde no sábado pela 
manhã e pudemos ver filas de pessoas que foram ao 
ginásio de esportes, que Onéscimo construiu, para se 
despedir do ex-Prefeito.

Sr. Presidente, mais uma vez, faço um apelo no 
sentido de que nós possamos responder ao anseio da 
Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militares e da 
Polícia Civil no tocante à votação da PEC 300.

Nós, que estamos lutando durante todo este man-
dato, não podemos chegar ao fim dele com compro-
missos da Mesa não cumpridos. Lamentavelmente, é 
uma frustração frente a essas corporações.

Há também a PEC 308, de 2004, da Polícia Pe-
nal, e a PEC dos Delegados.

Nós, que clamamos tanto por uma segurança 
mais forte, mais organizada, atravessamos esses 4 
anos buscando o fortalecimento da segurança do País, 
e as emendas constitucionais por que tanto se clamou 
na Casa não foram colocadas em votação.

Ressalto, ainda, Sr. Presidente, que o Programa 
Luz para Todos, do Governo Federal, atingiu no mês de 
maio 2.374.362 ligações, beneficiando cerca de 11,9 
milhões de pessoas em todos os cantos do Brasil.

Pessoas que viviam como se estivessem no sécu-
lo passado, à luz de velas ou de candeeiros, que pre-
cisavam salgar alimentos para não perdê-los, que não 
podiam estudar à noite, que não tinham como manter 
vacinas em postos de saúde, que perdiam pescados, 
leite, fruto do seu trabalho que muitas vezes iam para 
o lixo, ou vendidos a qualquer preço, por não terem 
como conservá-los sem geladeira.

Criado em novembro de 2003, no primeiro mandato 
do Presidente Lula, como uma política de governo para 
redução da pobreza e da fome, utilizando a eletricidade 
como vetor de desenvolvimento, o Programa ultrapassou, 
em junho de 2009, a sua meta inicial de atendimento a 
10 milhões de pessoas que moram no meio rural. 

Hoje já são quase 12 milhões que viram sua vida 
prosperar, seja pelo conforto, seja pela melhoria nas 
condições de trabalho, que acaba resultando em mais 
qualidade de vida. Histórias que se repetem de norte 
a sul e de leste a oeste do Brasil.

Na Bahia, por exemplo, mais precisamente no 
Município de Jeremoabo, as mulheres do assentamento 
Caritá aproveitaram a chegada da energia para melho-
rar a produção artesanal de redes, chapéus, bolsas, 
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jogos de cama e de mesa feitos no tear manual. Agora 
o acabamento é feito nas máquinas de costura elétri-
cas. “Hoje estamos trabalhando mais e muito melhor”, 
disse Marivânia de Sousa, uma das artesãs.

Em Farroupilha, no Estado do Rio Grande do Sul, 
a energia chegou na aldeia indígena kaingang levando 
também o acesso à comunicação e até à Internet. Nas 
casas da aldeia os destaques são as antenas parabó-
licas, os televisores e os freezers, que são mostrados, 
orgulhosamente, pelos indígenas, repletos de alimen-
tos que agora não são mais perdidos.

No Sudeste, em Parati, no Rio de Janeiro, os mo-
radores da Praia do Sono não viam a hora da energia 
chegar. Vivendo em um paraíso ecológico do turismo 
e da pesca, eles sonhavam com a chegada da energia 
elétrica para incrementar seus trabalhos. 

E no Estado de Goiás, no Município de Padre Ber-
nardo, a irrigação da lavoura com motor a diesel virou 
história do passado. Atualmente toda a plantação do 
assentamento Colônia 2 é irrigada pelo motor elétrico. 

Finalmente, Sr. Presidente, quero dizer que o cres-
cimento populacional registrado pelo novo censo do 
IBGE fará com que Mato Grosso tenha mais 156 vagas 
de Vereadores a partir da eleição de 2012. Com isso, o 
número de cadeiras nas Câmaras Municipais do Estado 
passará de 1.295 para 1.451 (aumento de 10,75%).

O crescimento nas Câmaras vai ocorrer em 47 
cidades que registraram aumento populacional, de 
acordo com o censo de 2010, divulgado anteontem 
pelo IBGE. A cidade mais beneficiada será Várzea 
Grande, que passará de 13 para 21 o número de Par-
lamentares no Legislativo Municipal.

Cuiabá, a Capital, passará de 19 para 25 Verea-
dores, porque, segundo o novo censo, a Capital conta 
com 551.350 habitantes. Em cidades com 450.001 a 
600 mil habitantes, as Câmaras Municipais têm direito 
a 25 cadeiras no Legislativo.

O aumento de Vereadores está previsto na Emen-
da Constitucional nº 58, de 2009, que estabeleceu novos 
critérios para definição do número de Parlamentares e 
repasses para as Câmaras. Ela prevê que cidades com 
até 15 mil habitantes terão apenas nove Vereadores; de 
15.001 até 30 mil habitantes, serão 11 Parlamentares; 
de 30.001 até 50 mil habitantes, 13. No caso das cida-
des que tiveram de 50.001 a 80 mil, 15. Onde houver 
de 80.001 a 127 mil, serão 17; de 120.001 a 160 mil, 
19; de 160.001 a 300 mil, serão 21.

A União das Câmaras Municipais de Mato Grosso 
– UCMMAT, afirma que as mudanças valem já para 2012 
e o Tribunal Regional Eleitoral – TRE deverá realizar a 
próxima eleição já com a abertura das novas vagas.

O aumento significativo nas Câmaras se deve ao 
fato de que muitos dos 47 Municípios beneficiados pelo 

novo censo romperam a faixa de 15 mil habitantes, o 
que permite passar de nove para onze Vereadores. 

Outro fator importante é que a Emenda Consti-
tucional nº 58, de 2009, mudou os critérios para com-
posição do Legislativo. Antes, a resolução do Tribunal 
Superior Eleitoral – TSE de nº 21.702, de 2004, abrangia 
grande parte do Estado ao prever que teriam nove Ve-
readores as cidades com até 47.619 habitantes, como 
é o caso da maioria das cidades de Mato Grosso.

Os números mostram que 40 das 141 cidades do 
Estado (28,36%) perderam população se comparado 
ao censo de 2000. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PEDRO WILSON (PT – GO. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, peço 
a transcrição do manifesto do Centro Acadêmico XI de 
Agosto, da Faculdade de Direito da Universidade de 
São Paulo. Os estudantes Ivan de Franco e Saylon Pe-
reira, da nova diretoria, fazem uma campanha contra a 
realidade da homofobia, com o combate à discrimina-
ção das pessoas diferentes devido a sua diversidade 
social ou sexual.

É importante a manifestação do Centro Acadê-
mico XI de Agosto, órgão de tradição do movimento 
estudantil brasileiro. Por isso, peço a transcrição desse 
manifesto na íntegra.

Sr. Presidente, também gostaria de registrar que 
hoje nós iniciamos um seminário na Comissão de Direi-
tos Humanos, presidida pela Deputada Iriny Lopes, e 
com a presença do Ministro Paulo Vannuchi; da futura 
Ministra de Direitos Humanos, Deputada Maria do Ro-
sário, de Deputados e de comissão da África do Sul, 
para construirmos a Comissão Nacional da Verdade. 
Eu apelo à Mesa para que todos nós instalemos, em 
face do Projeto nº 7.376, de maio deste ano, a Comis-
são Especial para estabelecer a verdade, a memória 
e a justiça no Brasil.

Então, parabéns à Comissão de Direitos Huma-
nos e também às delegações que vieram da América 
Latina e da África.

Por fim, saúdo também os ganhadores do 16º 
Prêmio de Direitos Humanos, realizado ontem pelo 
Presidente Lula e pelo Ministro Paulo Vannuchi, es-
tabelecendo e homenageando diferentes lideranças 
nas áreas rural, urbana e intelectual. A luta dos direitos 
humanos é a luta do povo brasileiro.

Parabéns, Ministro Paulo Vannuchi, Presidente 
Lula e a todos os premiados na luta pela democracia, 
pela liberdade e por uma sociedade de iguais.

Peço a transcrição na íntegra da relação, Sr. 
Presidente.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
ORADOR
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O SR. JOSÉ AIRTON CIRILO (PT – CE. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero registrar, 
com muita satisfação, que estivemos com o Ministro 
da Pesca, no Ceará, onde tivemos a oportunidade, 
primeiro, de fazer a entrega de um barco de pesquisa, 
em parceria com a Universidade Federal do Ceará e 
do Labomar. É um barco que vai dar uma contribuição 
importante, no sentido de desenvolver pesquisa para 
que possamos ajudar o setor produtivo pesqueiro, os 
pescadores, os armadores do Ceará e do Brasil.

Também tivemos a representação do Ministério da 
Pesca, no Ceará, entregando teias digitais, caminhões, 
em parcerias com entidades comunitárias, o que vai 
ajudar, sem sombra de dúvida, o desenvolvimento do 
setor pesqueiro no Estado.

Estivemos também inaugurando, em Camocim, 
o terminal pesqueiro daquela cidade, uma obra de 
mais de 12 milhões de reais, viabilizada graças à de-
terminação do Governo, em parceria com a Prefeitura 
Municipal de Camocim. 

Tivemos a grata satisfação de viabilizar esse em-
preendimento que vai propiciar um processo não só de 
benefícios aos pescadores, aos produtores, mas tam-
bém aos trabalhadores do setor pesqueiro na região. 
Queremos ampliar essa parceria com as universida-
des, com a Universidade Federal do Ceará, por meio 
do Labomar, e também com o Curso de Engenharia 
da Universidade e do Instituto Federal de Educação do 
Ceará – IFCE. Queremos preparar, capacitar e formar 
os pescadores e trabalhadores da pesca nessa relação 
de parceria, juntamente com a Universidade Federal 
do Semiárido, para, com essas instituições, ajudar no 
processo de fomentar, dinamizar e fortalecer o setor 
pesqueiro no Ceará.

Então, a inauguração desse Terminal Pesqueiro 
de Camocim contou com a presença do nosso Pre-
feito, Chico Vaulino, dos Vereadores representados 
pelo Presidente da Câmara Municipal, Juliano Abreu 
Cruz, e também dos Deputados Dedé Teixeira, Gony 
Arruda e Sérgio Aguiar. Acho que foi um marco muito 
importante.

Aproveito, Sr. Presidente, de antemão, para agra-
decer o título de Cidadão Camocinense a mim con-
ferido. 

Agradeço ao povo de Camocim pela minha ex-
pressiva votação, sobretudo aos Vereadores que vota-
ram a concessão do título de Cidadão Camocinense a 
este Parlamentar. Estarei lá na sexta-feira para receber 
essa comenda, que muito me honra e aumenta a mi-
nha responsabilidade no sentido de viabilizar projetos 
importantes para Camocim, um dos Municípios mais 
importantes do Estado do Ceará. 

Muito obrigado, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra, por permuta com o Deputado Sebastião 
Bala Rocha, ao ilustre Deputado Rômulo Gouveia.

O SR. RÔMULO GOUVEIA (PSDB – PB. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, volto a esta tribuna para tratar de um 
tema recorrente – mencionado há pouco pelo Depu-
tado Eduardo da Fonte – e que deverá ser uma priori-
dade do Governo Federal e dos Governos Estaduais 
que tomarão posse em 2011: o tráfico e o consumo 
de drogas, especialmente dessa que se alastrou por 
todos os rincões do País, o crack.

Para ilustrar a grave situação do Brasil quanto 
ao consumo dessa droga, no dia 13 de dezembro, a 
Confederação Nacional dos Municípios – CNM divul-
gou uma pesquisa contendo dados alarmantes sobre 
o consumo de drogas ilícitas. 

Num levantamento realizado pela CNM em 3.950 
cidades, foi demonstrado que 98% delas enfrentam pro-
blemas com crack e outras drogas. Ou seja, o País está 
contaminado com essa verdadeira praga que destrói 
lares, famílias, pessoas e o patrimônio, gerando uma 
horda de verdadeiros zumbis em nossas cidades.

Compartilho, e já expressei aqui, da mesma opi-
nião do Presidente daquele entidade, Paulo Ziulkoski, 
de que não existe uma estratégia para o enfrentamento 
do uso do crack e nem tampouco há integração entre 
União, Estados e Municípios.

Segundo dados desse estudo, apenas 14,78% 
dos Municípios pesquisados possuem Centro de Aten-
ção Psicossocial – CAPS, que oferece atendimento à 
população e acompanhamento clínico de pessoas com 
transtornos mentais, entre eles usuários de drogas.

Apenas 8,43% das cidades já possuem progra-
mas de combate ao crack. No que diz respeito a reali-
zação de campanhas de combate ao crack, a pesquisa 
apontou que mesmo sem apoio das demais esferas 
de governo e sem um programa definido, 48,15% dos 
Municípios as realizam.

O que ficou constatado também, segundo Paulo 
Ziulkoski, pela análise dos números e da realidade, é 
de que o Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack 
e Outras Drogas, lançado pelo Governo Federal em 
maio deste ano, “é um programa que não aconteceu, 
praticamente nenhum centavo chegou”.

Essa pesquisa da CNM, em boa hora nos mostra, 
nos aponta, nos direciona, a que todos os segmen-
tos sociais entrem em sintonia para a aplicação das 
políticas públicas de combate ao tráfico e ao uso de 
drogas, antes que entremos em uma zona tenebrosa, 
onde pouco ou nada mais possa ser feito.

Para exemplificar o significado da união de to-
dos em benefício de uma causa coletiva, basta mirar 
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os recentes episódios ocorridos no Rio de Janeiro, 
onde a integração de todos os segmentos dos pode-
res constituídos e da sociedade civil está conseguindo 
por fim a esse drama social das armas e das drogas, 
recuperando para o povo os territórios perdidos para 
a marginalidade.

Aqui, há menos de 2 quilômetros desta Casa, 
temos uma verdadeira cracolândia, na rodoviária da 
Capital da República, onde garotos e garotas, em qual-
quer hora do dia ou da noite, aspiram a fumaça que 
os leva a um caminho quase sem volta. É o retrato de 
todo o País. E o estamos mirando passivamente.

É necessário uma abordagem multidisciplinar para 
tratar o problema, cuidando do usuário de drogas como 
um doente e não como um marginal, oferecendo-lhe 
não só a saída das ruas, mas também o atendimento 
psicossocial necessário, as oportunidades de reinser-
ção na sociedade e a perspectiva de uma vida digna.

Ainda há tempo de mudarmos essa situação. 
Ou acabamos com o crack e outras drogas, ou elas 
corroerão o tecido social de tal forma que será difícil 
reparar.

Na proximidade de deixar esta Câmara para as-
sumir a Vice-Governadoria da Paraíba, levarei comigo o 
sentimento de que lutarei e contribuirei para minimizar 
o grave problema das drogas em meu Estado.

Conclamo os meus pares para colocarem o tema 
como item prioritário na agenda desta Casa, um dos 
mais importantes fóruns para discussão e formulação 
de políticas para os graves problemas nacionais.

Por um país sem drogas. Pela paz social.
Também não poderia deixar de ocupar esta tri-

buna, Sr. Presidente, a exemplo de outros, para me 
associar à preocupação quanto à votação em segundo 
turno da PEC 300. A situação da segurança pública nos 
Estados é grave. A proposição, de autoria do Deputado 
Arnaldo Faria de Sá, além do foco na preocupação com 
a segurança, na contrapartida da União, prioriza tam-
bém a valorização dos profissionais, desde soldados, 
bombeiros a policiais militares. No meu Estado, aliás, 
o assunto foi tratado longamente no processo político, 
razão pela qual não poderia deixar de dizer, em meu 
nome e no do Governador eleito, Ricardo Coutinho, da 
nossa preocupação. 

Por último, Sr. Presidente, gostaria de prestar con-
tas da viagem que fiz a Cancún, representando esta 
Casa, do dia 3 ao dia 10, na Conferência das Mudan-
ças Climáticas. Mais uma vez, a expectativa criada no 
México não foi diferente da de Copenhague. Lamenta-
velmente, as negociações não avançaram, Deputada 
Vanessa. Mais uma vez, os Estados Unidos e o Japão 
ficaram de fora do processo. Mas as atividades parale-
las, o debate com membros do Parlamento europeu, 

do Parlamento dinamarquês – tivemos oportunidade 
de nos reunir –, as atividades no Espaço Brasil, a par-
ticipação da iniciativa privada no processo e a postura 
do nosso País foram extremamente importantes para 
aquela Conferência. 

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que autorize a di-
vulgação do meu pronunciamento nos meios de co-
municação da Casa.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao ilustre Deputado Sebastião Bala 
Rocha, do PDT do Amapá.

O SR. SEBASTIÃO BALA ROCHA (PDT – AP. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Deputa-
dos e Sras. Deputadas, em primeiro lugar quero agra-
decer ao Embaixador da União Europeia, no Brasil, 
João José Soares Pacheco, a honrosa visita que fez 
ao Amapá, no último final de semana.

O Embaixador permaneceu no Estado entre sex-
ta-feira e domingo, reuniu-se com autoridades locais, 
conversou com representantes dos setores comercial 
e produtivo do Estado e conheceu os monumentos his-
tóricos em Macapá, como a Fortaleza de São José de 
Macapá. É bom lembrar que o Embaixador é português, 
e a fortaleza, uma das sete maravilhas do Brasil, foi 
construída pelos portugueses e é o maior monumento 
militar por eles aqui edificado.

O Embaixador João Pacheco visitou também o 
Marco Zero do Equador. 

Juntos, fomos ao Oiapoque conhecer a obra da 
ponte sobre o Rio Oiapoque e também conversar so-
bre o PO Amazônia, programa financiado pela União 
Europeia que destina recursos à Guiana Francesa, 
representando a França; ao Amapá, representando o 
Brasil, e ao Suriname, para desenvolver projetos de 
integração.

Estamos lutando, por exemplo, para priorizar, na 
fronteira do Oiapoque, a banda larga por fibra ótica 
vinda da Guiana Francesa, haja vista que o Amapá 
até hoje não dispõe desse instrumento.

A obra da ponte está bem avançada. Estimo que 
até junho do próximo ano deverá ser inaugurada, fa-
zendo a integração física desses países. Precisamos 
fortalecer os laços de amizade na fronteira. Aliás, aquela 
não é uma simples fronteira, como eu digo. A fronteira 
do Oiapoque com a Guiana Francesa é a única entre o 
MERCOSUL e a União Europeia. Daí sua importância 
estratégica para o Brasil e para o mundo.

O Oiapoque precisa ter sua economia fortalecida. 
A propósito, projeto de nossa autoria que visa instituir 
a Área de Livre Comércio do Amapá já foi aprovado 
na primeira Comissão por que passou. 

Com o mesmo objetivo, a Universidade Federal 
do Amapá está sendo fortalecida. O Presidente Lula 
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destinou 6,7 bilhões de reais para a construção da 
nova UNIFAP em Oiapoque, com oito cursos e 850 
novas vagas.

Queremos transformar o Oiapoque numa econo-
mia do conhecimento. Para isso, precisamos construir 
um linhão, por exemplo, entre Calçoene e Oiapoque, 
e, repetimos, criar a área de livre comércio e fortalecer 
cada vez mais a universidade.

Por falar em UNIFAP, congratulamos o Reitor José 
Tavares, que está levando para o interior a Universi-
dade Federal do Amapá – Macapá e Laranjal do Jari 
já têm universidade – e enviamos o nosso abraço ao 
Josivan e aos seus amigos da Licenciatura em Edu-
cação do Campo, que estão assistindo à TV Câmara 
neste momento.

Além disso, Sr. Presidente, emenda de nossa 
autoria deverá levar para os Municípios de Oiapoque, 
Laranjal do Jari, Mazagão, Santana e Macapá, onde já 
está instalada a UNIFAP, cursinho pré-vestibular. 

Fica também o nosso abraço a toda a população 
de Laranjal do Jari. 

Tenham certeza os moradores desse Município 
de que terão um cursinho público gratuito da UNIFAP 
para disputar as vagas de Laranjal do Jari e de outras 
universidades do Amapá e do Brasil.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 

– AM. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, com 
a permissão de V.Exa., saúdo a todos os policiais ferro-
viários federais que acompanham a sessão da Câma-
ra no dia de hoje. Esses policiais comparecem a esta 
Casa, de forma ordeira, para reivindicar seus direitos, 
uma vez que a Polícia Ferroviária Federal foi extinta, 
dando a esses profissionais que continuam servidores 
públicos uma situação de instabilidade insuportável. 

Quero dizer, desde já, a esses policiais que po-
derão contar com o apoio não apenas da Deputada 
Alice Portugal, que se pronunciou anteriormente, mas 
também da Liderança do PCdoB. Todos os senhores 
poderão ter certeza de que receberão o mais integral 
apoio da bancada do PCdoB para ajudá-los na reso-
lução desse problema.

Sr. Presidente, o mundo inteiro tem acompanhado 
a perseguição que o site WikiLeaks tem sofrido, prin-
cipalmente por iniciativa do Governo norte-americano. 
Uma pressão incabível para quem se diz o maior de-
fensor da liberdade de imprensa. 

No Brasil, por exemplo, quando se fala em apro-
var uma nova legislação para regulamentar a mídia, 
percebemos que os meios de comunicação, sobretudo 
aqueles que dominam a audiência, dão um pulo enor-
me e dizem que isso não passa de perseguição e de 
tentativa de controlar, de interferir nas matérias noti-

ciadas pela imprensa. Infelizmente o site WikiLeaks e, 
sobretudo, seu proprietário têm sofrido com isso.

Essas informações divulgadas em todo o mundo 
são importantes, e o conhecimento da opinião pública 
é fundamental para que as pessoas possam melhor 
abalizar suas opiniões. 

Sr. Presidente, o jornal Folha de S.Paulo de on-
tem informou que as petroleiras, sobretudo as norte-
americanas, foram, como ainda o são até hoje, contra 
o novo marco regulatório do pré-sal. 

A imprensa repete textualmente o que disse o ex-
candidato Sr. José Serra à Sra. Patrícia Pradal, Diretora 
de Desenvolvimento de Negócios e Relações com o 
Governo da petroleira norte-americana Chevronº Ou 
seja, o ex-candidato José Serra, que não tinha coragem 
de publicamente se posicionar contra o novo marco 
regulatório do pré-sal, na prática, não só era contra, 
mas, como disse e afirmou... 

(O microfone é desligado.) 

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN – Obrigada, 
Sr. Presidente. 

Estão publicadas as palavras e as piadas do 
então candidato José Serra em relação à Diretora da 
Chevron, uma das maiores multinacionais petroleiras 
americanas.

Então isso prova o que dizíamos durante a cam-
panha. O PSDB é contra o novo marco regulatório do 
pré-sal por uma razão muito simples: quer proteger os 
interesses das empresas privadas, uma vez que esse 
novo marco regulatório traz grandes benefícios ao Es-
tado brasileiro e à população brasileira.

O ex-candidato José Serra disse não ter afirma-
do aquilo, mas tudo o que disse e foi divulgado e com 
quem manteve contato é extremamente sólido, o que 
nos leva a crer, de forma absoluta, que ele tinha não 
apenas uma posição contrária, mas havia se compro-
metido que, se eleito, não permitiria... 

(O microfone é desligado.)

O SR. LUIS CARLOS HEINZE (PP – RS. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, colegas Parlamen-
tares, estamos fazendo um levantamento, Deputado 
Duarte Nogueira, V.Exa. que é engenheiro agrônomo e 
foi Secretário de Agricultura de São Paulo, Estado forte 
na produção de leite, e vendo que a média de produ-
ção de leite no Rio Grande do Sul é de 200 litros por 
produtor. Se faturarem cerca de 15 centavos, vezes 6 
mil litros, 900 reais por ano. 

Falando agora com o pessoal da COSUEL, o Pre-
sidente Gilberto dizia-me que a média dos produtores 
de suínos gira em torno de 20 reais por suíno integrado, 
e cada lote tem cerca de 500 suínos, o que dá mais 
ou menos 1.500 suínos – é a média –, e quase 11 mil 



51188 Quarta-feira 15 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2010

produtores de suínos. Vale também para os integrados 
do sistema de aves. Isso quer dizer que existe um fa-
turamento, mas a renda é extremamente baixa.

A agricultura brasileira e o agronegócio devem 
faturar quase 300 bilhões de reais por ano. Se anali-
sarmos os produtores de suínos, de aves, de leite e 
de bovinos, como o produtor Pedro Píffero, de Alegre-
te, veremos que eles têm uma renda negativa de 30 
centavos por quilo de carne bovina, com alta produti-
vidade. Também o arroz foi negativo este ano no Rio 
Grande do Sul, e tem sido assim nos últimos anos. O 
trigo está negativo.

Portanto, quando vejo o País comemorando nú-
meros, não posso estar satisfeito com o setor que re-
presento e pelo qual trabalho nesta Casa. Vou fazer 
um levantamento para expor dados mais detalhados 
e mostrar num próximo pronunciamento que a agricul-
tura não está bem, enquanto uma Monsanto da vida 
fatura bem, e muito bem, vendendo seus defensivos 
agrícolas – também a Bayer, a Basf e tantas outras 
empresas, vendendo fertilizantes, e os bancos, co-
memorando lucros astronômicos. Não posso dizer o 
mesmo do meu setor, aquele que represento e com 
o qual trabalho.

No último final de semana, estive em Restinga 
Seca e soube que produtores daquela região perderam 
mais de 1 bilhão de reais em decorrência das enchen-
tes do ano passado. Há 50 anos, ocorreu um evento 
semelhante a esse, mas até hoje os produtores não 
conseguiram renegociar seus débitos para continuarem 
plantando. Só Deus sabe a forma como plantam!

Posso citar vários outros segmentos, como o de 
fumo, que apresenta rendimento de 10 a 12 mil por 
hectare bruto e cujo faturamento varia de 20 a 25 mil 
reais. É o faturamento desse segmento. No mais, a 
renda é insignificante. 

Por isso temos de chamar a atenção da Presidente 
Dilma Rousseff. Vou fazer um relatório pormenorizado, 
com exemplos de produtores que estão hoje na ativi-
dade, mas que faturam pouco, muito pouco. Isso aqui 
é gente que tem renda. 

Agora, Deputado Duarte Nogueira, um levanta-
mento que a EMBRAPA e a Fundação Getulio Vargas 
fizeram dá conta – isso aqui é quem está faturando – 
de que há gente que nem isso tem. 

Então os impostos federais, principalmente, e os 
estaduais e municipais, os altos custos de produção, 
a concorrência internacional, o subsídio internacional 
e a concorrência do MERCOSUL fizeram com que a 
renda acabasse. Não existe renda na agricultura. É 
bem verdade que os financiamentos aumentaram, mas 
a renda não existe.

É um trabalho importante, Deputado Duarte No-
gueira, sobre o qual vamos ter que nos debruçar na 
Frente Parlamentar da Agricultura e na Comissão de 
Agricultura para trazermos renda para nosso produtor 
primário brasileiro.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra, pela ordem, ao ilustre Deputado Ivan 
Valente.

O SR. IVAN VALENTE (PSOL – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, editada em outubro passado como uma 
resposta do Governo Federal às pressões da mídia 
diante do caso de quebra de sigilo fiscal de pessoas 
ligadas ao então candidato do PSDB – José Serra, a 
Medida Provisória nº 507, de 2010, cuja vigência foi 
prorrogada por mais 60 dias no final de novembro, tem 
inviabilizado o trabalho dos auditores fiscais da Receita 
Federal, atentando contra o interesse público. 

Ao criar a figura do “acesso imotivado”, sem es-
pecificar do que se trata, a MP representa um entrave 
à fiscalização e ao combate à sonegação. Em uma 
investigação, o auditor fiscal necessita fazer vários 
acessos a dados de contribuintes. Com a manutenção 
da legislação criada pela MP, esses acessos podem 
ser considerados imotivados, e ele pode responder a 
processo administrativo e ser demitido, além de sofrer 
sanções penais. 

Na avaliação das entidades que representam os 
auditores fiscais da Receita Federal do Brasil, as nor-
mas disciplinares da atuação desses profissionais de-
veriam se direcionar para a “utilização indevida” – para 
a qual já existe, aliás, a devida legislação disciplinar e 
penal –, e não para o “acesso imotivado”.

O acesso da autoridade fiscal a dados sigilosos 
não pode ser restringido, pois faz parte do instrumen-
tal de trabalho do auditor no combate à corrupção e 
à sonegação. Diante da limitação de sua capacidade 
de desenvolver seu trabalho, o que fica prejudicado é 
justamente o combate aos crimes tributários e o traba-
lho aduaneiro. Assim, Sr. Presidente, não se atende ao 
interesse público, e sim aos interesses daqueles que 
querem fragilizar o serviço público, em especial a fis-
calização tributária, previdenciária e aduaneira. 

A medida provisória, como já dito, não leva em 
consideração a legislação já existente, que garante o 
sigilo fiscal e estabelece punições aos servidores que 
o violarem sem justificativa. No entendimento dos au-
ditores fiscais, a legislação penal e disciplinar já tem 
instrumentos adequados para punir a conduta de uti-
lização indevida de dados sigilosos, não havendo ra-
zão, diante da complexidade e diversidade de suas 
atribuições, para considerar imotivado o acesso que 
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o auditor fiscal faz ao banco de dados em seu traba-
lho cotidiano.

Além disso, o próprio uso do instrumento da 
medida provisória é questionado, com razão, pelos 
auditores fiscais, que dessa forma foram impedidos 
de dialogar com a administração pública, com este 
Congresso e com a sociedade sobre o exercício de 
suas funções, já que as MPs entram imediatamente 
em vigor. Assim, as atribuições dos auditores fiscais 
foram alteradas por meio de uma portaria, que pode 
ser modificada novamente a qualquer momento, crian-
do um ambiente de insegurança jurídica na atuação 
da Receita Federal.

Nesta quarta-feira, os auditores fiscais virão a 
Brasília pedir a retirada imediata da MP 507/2010 da 
pauta do Congresso. Eles participarão do seminário MP 
507: Protege o Cidadão ou Emperra a Administração 
Tributária?, promovido pelo SINDIFISCO Nacional, em 
parceria com outras entidades do Fisco, no auditório 
Nereu Ramos aqui da Câmara.

O PSOL se soma ao pleito dos auditores fiscais, 
em defesa da ampla fiscalização e do combate à so-
negação fiscal em nosso País. Pela retirada da MP 
507/2010, pela garantia do interesse público no tra-
balho da Receita Federal. 

Gostaria de também aproveitar esta ocasião, Sr. 
Presidente, para dizer que em 1988 entramos aqui com 
a proposta do Plano Nacional de Educação, que previa, 
naquela ocasião, 10% do PIB para a educação em 10 
anos, plano decenal. Esta Câmara e o Congresso Na-
cional aprovaram 7% do PIB em 2001. Posteriormente, 
o Presidente Fernando Henrique Cardoso vetou esse 
dispositivo. O Governo Lula iria derrubá-lo em cem 
dias, mas, em novembro do ano passado, o veto veio 
para cá e não foi derrubado. 

Na sua campanha, a candidata Dilma propôs gas-
tar 7% do PIB em educação. O Ministro Haddad vem 
se vangloriando de que tal gasto já está chegando a 
5% do PIB, e amanhã, Deputada Alice, dará entrada 
nesta Casa, vindo da parte do Presidente Lula, um 
novo Plano Nacional de Educação, que irá propor que 
o Brasil gaste apenas 7% do PIB, mas até 2020. Ou 
seja, manteremos salários miseráveis para os profes-
sores, não vamos conseguir erradicar o analfabetismo, 
universalizar a educação básica ou multiplicar várias 
vezes o acesso ao ensino superior público, tendo em 
vista que para isso é preciso haver gasto público com 
educação. 

Eu, ao ouvir o Ministro Haddad falar e na condi-
ção de ex-petista, quero dizer o seguinte: esse plano 
de 1998 foi feito pelo PT e por todos os educadores 
brasileiros que participaram das CONEDs. E lá se diz 
que há países que gastam 6% do PIB com educação, 

como o Japão, que tem 130 ou 140 mil habitantes, mas 
já gastou, desde a dinastia Meiji, em 1870, de 10% a 
17% do PIB. Esse país hoje tem um sistema conso-
lidado. O Brasil tem um imenso déficit educacional e 
precisa responder a esse déficit. Apenas 32 em cada 
100 estudantes estão no ensino médio. Apenas 13 em 
cada 100 estão no ensino superior. O salário de um 
professor com 40 horas semanais é a vergonhosa cifra 
de 1.024 reais. Esse é o piso! Para se resolver isso, é 
preciso fazer outro plano, com 10% do PIB para edu-
cação, e não com 7%, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra, pela ordem, à ilustre Deputada Alice 
Portugal.

A SRA. ALICE PORTUGAL (Bloco/PCdoB – BA. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
Srs. Deputados, ilustres membros da Polícia Ferrovi-
ária Federal – essa instituição nascida ainda no Im-
pério, com funções descritas nos idos de 1852 –, que 
hoje estão perfilados na Câmara dos Deputados para 
pedir nosso apoio para a reestruturação da honrosa 
Polícia Ferroviária Federal, assim como a garantia do 
reconhecimento da natureza de servidores públicos 
dos seus membros.

Esses servidores públicos, quando do erro da pri-
vatização das ferrovias brasileiras, entregues a preços 
módicos à iniciativa privada, seguiram com as empresas 
privadas. Sabemos que juridicamente há sustentação, 
inclusive em parecer jurídico de membros do Ministério 
da Justiça, de que, ao mudar-se o ente do empregador, 
não necessariamente se declina da natureza jurídica 
do vínculo do ente do servidor. Continuaram servidores 
públicos, mais de mil recebem pela União, mas hoje 
vivem essa insegurança jurídica.

Tentou-se resolver administrativamente pelos Mi-
nistérios do Planejamento e da Justiça. Há uma con-
cordância desses órgãos, mas será necessária uma 
medida provisória ou um decreto presidencial.

Por isso, hoje, na condição de servidora pública, 
todos os Deputados e Deputadas sabem da nossa atu-
ação em defesa do Estado Democrático de Direito dos 
seus servidores, que servem ao público. Se há Bolsa 
Família, é porque há um assistente social público na 
ponta do sistema; se há educação de qualidade, mes-
mo com salários insuficientes, é porque há o professor 
servidor público na ponta do sistema.

E, para haver segurança nas ferrovias, caminhos 
de ferro que o Presidente Lula restaura no Brasil – o 
Presidente foi inaugurar, com nossa saudação, a pedra 
fundamental da Ferrovia Oeste-Leste na Bahia, na últi-
ma sexta-feira –, há de haver de maneira regulamenta-
da, reconstruída, e com os direitos dos seus servidores 
garantidos, a gloriosa Polícia Ferroviária Federal.
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Para que não vejamos empresas terceirizadas de 
segurança sem qualquer tipo de vínculo com o Estado, 
sem concurso ou meios similares legais de entrada no 
serviço público, antes da promulgação da Carta Magna 
de 1988, com 5 anos contínuos, têm os senhores direito 
a ostentar o título de servidores públicos e garantir que 
a população não seja tratada a chicotadas.

Nosso apoio e nosso pedido de celeridade ao 
Presidente da República, que, sem dúvida, realiza o 
melhor Governo da história da República. Temos ain-
da muito a caminhar, temos muitas insuficiências, mas 
conseguimos mais de cem planos de carreira. Não é 
possível que não consigamos, neste apagar das luzes, 
a garantia da reestruturação da PRF e o reconheci-
mento como servidores públicos de seus entes, que 
foram defenestrados de seus postos por uma política 
enlouquecida de entregar o patrimônio público ao setor 
privado e ao capital. 

Como Presidente da Frente da PRF digo que os 
PRFs estarão regulando e fiscalizando as estradas em 
que as concessionárias estão à frente. Por que não a 
PRF com seus membros reconhecidamente servidores? 
Contem conosco, e vamos, sem dúvida, lutar para que, 
em breve tempo, seja resolvido esse justo pleito.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra ao ilustre Deputado Daniel Almeida.
O SR. DANIEL ALMEIDA (Bloco/PCdoB – BA. 

Sem revisão do orador.) – 

DISCURSO DO SR. DEPUTADO DA-
NIEL ALMEIDA QUE, ENTREGUE AO ORA-
DOR PARA REVISÃO, SERÁ POSTERIOR-
MENTE PUBLICADO.

O SR. FERNANDO CHIARELLI (PDT – SP. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, minha saudação 
aos policiais federais ferroviários aqui presentes. Quero 
dizer a eles que o Brasil perdeu o rumo quando não 
optou pelas ferrovias e pelo transporte dessa maneira. 
Seria dez vezes mais do que é hoje.

Hoje não é um dia bom – todo o mundo deve es-
tar vendo a minha expressão – devido à notícia que 
recebo de minha cidade, Ribeirão Preto, de mais uma 
morte, por assassinato, de uma senhora septuagenária. 
A violência realmente tomou conta deste País.

Então, desta tribuna, faço uma homenagem a es-
sas três senhoras que, em questão de uma semana, 
foram atacadas de forma violenta: a Sra. Eloísa Tochi-
ni, que está em coma profundo, a D. Cidália Aparecida 
Costa, que veio a falecer, e a D. Delma Aparecida Ivo. 
Todas elas foram vítimas deste momento trágico de des-
governo que nós estamos vivendo, em que parece que 
só ranger de dentes haver por todas as esquinas.

Lembro aos companheiros da Polícia Ferroviária 
Federal que aqui estão presentes que a luta não é fácil. 
Basta ver a PEC dos militares, a Emenda nº 29 e o fator 
previdenciário. Entretanto, nesta Casa hoje vai entrar 
a PEC dos bingos. Ou seja, traficante vai ser profissão 
neste País, bandido vai ser profissão neste País, caso 
esta Casa Legislativa venha a ser desonrada.

O dinheiro está rolando solto, comprando De-
putados aqui e ali. Deputado está se vendendo como 
se vende banana na feira, nas mãos de traficantes e 
de bandidos.

Mandaram-me este poema em homenagem a 
essas senhoras que morreram:

“Que triste está o Brasil
caminhante que não caminha
barco que não chegou ao porto
pura mentira, nada cumprida
se morre de pena de ti, Brasil”

Esse é o meu sentimento também. Por isso, no 
dia de hoje, sinto-me até abalado nos meus pronun-
ciamentos.

Estamos nos preparando para a hora em que co-
meçar a guerra do bingo nesta Casa, porque está cita-
do em Shakespeare que, em tempo de paz, o homem 
deve ser manso; em tempo de guerra, deve portar-se 
como um tigre.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB – SP. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. Deputadas, 
Srs. Deputados, acompanhava do plenário o discurso 
de alguns Parlamentares governistas que me antece-
deram. É estarrecedora, Deputado Emanuel Fernan-
des, a maneira como S.Exas. tratam a cronologia das 
coisas. S.Exas. pronunciam-se da tribuna em defesa 
dos planos de carreira dos segmentos do funcionalis-
mo, como se eles tivessem assumido o Governo na 
semana passada. Eles estão aí há 8 anos! Como que 
eles ficam pregando a suposta herança maldita do Go-
verno que os antecedeu há quase 8 anos? 

Essa é a maneira de declarar escondida a res-
ponsabilidade que não foi realizada. E vou além. O 
jornal Folha de S.Paulo da semana passada destaca 
que o peso dos tributos federais na conta de energia 
elétrica duplicou durante os 2 mandatos do Presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva. 

A cada 100 reais pagos em 2002, quase 7 reais 
iam para a Receita Federal. Agora, em uma conta no 
mesmo valor, a fatia é de 14 reais. O aumento dos tri-
butos federais só não foi maior ainda porque nesse pe-
ríodo a CPMF, que tinha peso de meio ponto percentual 
na conta, foi extinta, com o trabalho da Oposição e a 
decisão do Senado Federal de não prorrogá-la.
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Segundo estudo da PricewaterhouseCoopers e 
do Instituto Acende Brasil, a carga tributária, o peso 
dos impostos no bolso do contribuinte, no caso do se-
tor elétrico, saltou de 35,9%, em 2002, para 45%, em 
2008. Nesse período, a arrecadação cresceu 115%, 
ao passar de 21 bilhões de reais para 46,2 bilhões de 
reais, resultado de mais de 20 tributos e encargos so-
ciais e setoriais.

Todos os tributos tiveram aumento de participação 
na fatura de energia, mas o maior peso está no PIS/
PASEP e na COFINS, cujo regime de cobrança mudou 
entre 2002 e 2004. Durante a campanha, a Presidente 
eleita, Dilma Rousseff, prometeu acabar com o PIS/
COFINS sobre o setor elétrico, de saneamento e tam-
bém de transportes.

A Folha de S.Paulo também apurou que, no 
Governo, essa hipótese é considerada inviável, pois 
colocaria em risco o equilíbrio das contas. Isso porque 
os dois tributos são recordistas em crescimento de ar-
recadação em 2010, com alta de 18% sobre 2009, em 
média, e respondem por 33,83% do total de tributos 
administrados pela Receita.

O editorial de O Globo, também na mesma se-
mana, mostrou que o Governo de Dilma Rousseff terá 
a questão tributária como um de seus maiores desafios. 
O Brasil tem hoje uma estrutura de impostos inadequa-
da, que ainda onera investimentos e, no seu cálculo, 
embute o chamado efeito cascata – são contribuições 
que se acumulam ao longo da cadeia produtiva, como 
é o caso da COFINS. Além disso, no plano estadual, 
há uma diversidade de alíquotas e critérios entre as 
Unidades da Federação que alimenta a guerra fiscal, 
pois cada Estado tenta atrair, a seu modo, empresas 
de outras regiões e abre brechas para sonegação, 
evasão etc.

O resultado dessa estrutura é uma carga tribu-
tária crescente. A economia cresce, mas a arrecada-
ção avança ainda mais rapidamente, de maneira que 
o montante de tributos recolhidos aos cofres públicos 
não para de aumentar como proporção do Produto 
Interno Bruto – PIB.

Promessas de redução dessa carga não foram 
cumpridas no Governo Lula, e até se entende por que: 
o Presidente a considera justa – e até acredita que di-
minui, conforme declarou em entrevista a correspon-
dentes estrangeiros, contrariando os fatos.

A justificativa do Presidente Lula para a carga 
tributária elevada é que ela serve para suprir as ne-
cessidades da população. Trata-se de uma visão equi-
vocada, que envolve velha discussão sobre o papel do 
Estado na sociedade.

Se o Estado provedor fosse a solução, o regime 
soviético não teria desabado. Evidentemente, em um 

país como o Brasil, com problemas sociais graves, po-
líticas públicas eficientes são importantes para superar 
desequilíbrios, mas uma carga tributária crescente es-
timula o desperdício e a ineficiência, pois o Estado não 
se move tendo como mote “fazer mais com menos”.

Segundo o jornal, para manter uma das cargas 
tributárias mais altas entre os países emergentes, o 
Brasil cobra, em vários casos, impostos que encare-
cem a produção. Essa perda de competitividade com-
prime salários e empurra uma parte da economia para 
a informalidade.

Assim, parte dos benefícios que o Estado supõe 
estar distribuindo para os mais necessitados na ver-
dade é anulada por esse encarecimento.

O próximo Governo não pode insistir em tal ar-
madilha. Com a economia brasileira crescendo, em 
média, 5% ao ano, o setor público terá fôlego para 
ajustar seus gastos sem grandes sacrifícios. E, assim, 
o Governo Federal poderá negociar mais facilmente 
com o Congresso e os Governos uma estrutura mais 
leve e simplificada de impostos.

É a arrancada final para se avançar na formali-
zação, ampliando-se, assim, a base de contribuintes. 
Nessa questão tributária, sempre há o dilema do que 
vem primeiro, se o ovo ou a galinha. Mas não há dú-
vida que, quanto mais pessoas pagarem os tributos, 
mais baixo pode ser o valor médio dos impostos co-
brados. 

Sr. Presidente, espero que a Presidente Dilma, 
como prometeu, toque adiante a reforma tributária, tão 
desejada pela sociedade brasileira.

Muito obrigado.
O SR. JAIR BOLSONARO (PP – RJ. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
primeiro, quero saudar os colegas da Polícia Ferrovi-
ária Federal presentes na Casa.

Sras. e Srs. Deputados, ontem à noite participei, 
ao vivo, do Programa do Ratinho, e acho que fiz en-
tender o motivo pelo qual tenho participado de debates 
contra o avanço homossexual nas escolas do ensino 
básico. Esteve comigo o Sr. Toni Reis, Presidente da 
Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, 
Travestis e Transexuais – ABGLT e um dos que ela-
boraram o material didático que será distribuído nas 
escolas para, segundo eles, combater a homofobia.

Na verdade, esse material didático estimula o 
homossexualismo e tudo o que podemos imaginar de 
ruim dentro das escolas. Fazem parte desse material 
inclusive alguns vídeos. Aliás, ontem o Ratinho colocou 
no ar um deles, cujo título é Encontrando Bianca, no 
qual um garoto chamado Ricardo faz questão de ser 
chamado de Bianca, pinta as unhas, quer frequentar 
o banheiro feminino, namorar na escola e por aí afora. 
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Exibir esse vídeo para a garotada do ensino básico – 
de 7 a 14 anos de idade – é um abuso!

Pesquisa popular realizada durante o programa, 
ao vivo, apontou que 75% dos que se manifestaram 
são contrários a esse material e 25% a favor – estes 
devem ter filhos gays. Não tenho nada contra; não caço 
homossexuais. Luto apenas para que esse material di-
dático não chegue, Coronel Paes de Lira, às escolas 
da educação básica.

Sr. Presidente, patrocinada com dinheiro público, 
por meio da Organização dos Estados Ibero-Ameri-
canos, foi criada uma comissão composta por gays, 
lésbicas, travestis e transexuais que retornou agora da 
Espanha, onde foi colher subsídios para enriquecer o 
currículo contra a homofobia.

Há uma declaração muito importante das pesso-
as que estão elaborando o citado material. No dia 23 
do mês passado, na Comissão de Direitos Humanos, 
Indianara Siqueira – não sei se é o homem ou mulher 
– da Rede Trans, bateu numa tecla muito importante ao 
declarar: “Minhas melhores professoras sempre foram 
as prostitutas”. É esse tipo de educação que queremos 
para nossos filhos e netos? 

Para concluir, Sr. Presidente, a Comissão, que 
esteve em 11 Estados com a garotada do ensino bá-
sico, levantou três pontos importantes no que se re-
fere à questão do homossexualismo – gays, lésbicas, 
travestis etc.

Primeiro, a garotada não tem conhecimento do 
que significa a sigla LGBT. Saber que Distrito Federal 
é DF, Paraná é PR – São Paulo é SP não precisa, mas 
tem de saber o que é LGBT?!

Segundo, a grande maioria da garotada de 7 a 
12 anos é mais gay do que lésbica. Que dado impor-
tante para a escola pública! Quem sabe, depois de 
adotar o homossexualismo escrachado como matéria 
na escola, nossa garotada melhore seu rendimento 
no final do ano?

Terceiro, descobriram também que os símbolos 
religiosos têm de ser abolidos das escolas, na linha do 
PNDH 3, que diz que a escola é laica. É lógico, pois 
o símbolo religioso é um anteparo para o homosse-
xualismo.

Ao concluir, Sr. Presidente, quero agradecer ao 
Programa do Ratinho a divulgação do vídeo, porque 
houve, naquele momento, repúdio ao homossexualis-
mo no Brasil.

O SR. SIMÃO SESSIM (PP – RJ. Pronuncia o 
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, o ano de 2010 está se despedindo de todos 
nós. Esta Casa, para tristeza nossa, já se prepara 
para também encerrar mais um ciclo das atividades 
que tanto nos envolveram ao longo de dias, meses e 

anos de trabalho, evidentemente no sagrado exercício 
democrático do mandato que nos foi conferido pelo 
povo brasileiro.

Possivelmente, a partir da próxima legislatura 
muitos dos nossos pares talvez não mais estejam aqui 
conosco. Por isso mesmo, não posso deixar de mani-
festar de público meu sentimento de carinho, apreço 
e eterna gratidão a todos os companheiros Deputados 
que, ao longo deste período, aqui estiveram conosco 
defendendo e comungando das mesmas ideias, so-
nhos e propósitos de proporcionar um mundo melhor, 
mais justo e igualitário e, por isso mesmo, bem mais 
humano para nossos irmãos brasileiros.

Particularmente, tenho muito a agradecer a Deus 
que, com sua bondade e generosidade, me proporcio-
nou um 2010 vitorioso em todos os sentidos, dando-me 
saúde, paz, força e disposição para trabalhar e aten-
dendo as minhas esperanças, anseios e sonhos.

Não obstante, Deus Todo-Poderoso também me 
reconduziu, mais uma vez, à Câmara dos Deputados, 
onde cheguei em 1979 pela aclamação popular. Será 
o meu nono mandato consecutivo, o que me colocará, 
para minha grande honra, entre os três Parlamentares 
mais antigos da Casa, ao lado de figuras tão ilustres, 
ilibadas e conceituadas no cenário nacional, como 
Henrique Eduardo Alves e Inocêncio Oliveira.

Não medirei esforços, nobres colegas, para con-
tinuar atendendo às expectativas dos 78.800 amigos 
eleitores que, mais uma vez, a mim confiaram o voto 
da credibilidade e da esperança de fazê-los respeitados 
em seus direitos como verdadeiros cidadãos.

Não posso deixar de fazer um agradecimento 
pessoal, eterno e muito especial ao Exmo. Sr. Presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva, verdadeiro estadista 
brasileiro que, naturalmente, já faz parte da vitoriosa 
história mais recente do nosso País, como um dos 
que mais respeitou e amou o povo brasileiro, a ele se 
dedicando.

Com o apoio do Presidente Lula e de seus au-
xiliares de Governo, pude, graças a meu bom Deus, 
realizar sonhos antigos de levar benefícios para a po-
pulação da minha querida e amada Baixada Fluminen-
se, sobretudo para a cidade de Nilópolis, que hoje se 
transformou em um verdadeiro canteiro de obras.

Agradeço, da mesma forma, ao Governador Sér-
gio Cabral e a seu secretariado, o fato de jamais me 
faltarem, colocando-se sempre à disposição para levar 
um pouco mais de respeito e dignidade à população 
da Baixada Fluminense, da região da Costa Verde e 
do interior do Estado, onde também tenho atuado ao 
longo das várias décadas de minha vida pública.

Recentemente, desta tribuna, disse que, a exem-
plo de 2010, 2011, com toda a certeza, será mais um 
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ano de prosperidade e felicidade, não apenas para o 
povo do Estado do Rio de Janeiro, mas também para 
a Nação brasileira.

A vitória da ex-Ministra Dilma Rousseff – a quem 
também manifesto o meu enorme apreço, respeito e 
admiração, com votos de um governo de realizações 
plenas – para a sucessão do Presidente Lula significa 
a certeza de que o povo não ficará totalmente órfão: 
vai perder o paizão Lula, sim, que tão bem cuidou dos 
brasileiros, mas ganhará a mãe do PAC, que, estou 
certo, saberá embalar os sonhos desta Nação de ver 
o País cada vez melhor para seus filhos.

Mas, Sr. Presidente, quero também agradecer à 
minha família o apoio; aos meus assessores, a dedi-
cação; aos demais amigos e colaboradores, aos De-
putados e Deputadas, a solidariedade. 

Estou certo de que as festas de fim de ano, es-
pecialmente o Natal, vão nos levar à reflexão sobre a 
importância de nosso papel e de nossa responsabi-
lidade nesta Casa, a fim de continuarmos nossa sa-
grada missão de levar paz, amor e prosperidade aos 
lares brasileiros.

Feliz Natal! Feliz Ano-Novo! Que Deus abençoe 
a todos!

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra, pela ordem, ao ilustre Deputado Edu-
ardo Valverde, do PT de Rondônia.

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT – RO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, nesta Casa, ouvimos alguns discursos 
preconceituosos, eivados de intolerância. 

Buscando compreender as razões disso, encon-
tramos parte delas na situação da educação pública 
brasileira. Com certeza, se os que manifestam pre-
conceito ou intolerância tivessem tido acesso a uma 
educação de melhor qualidade, teriam a mente muito 
mais ampla e arejada, capaz de compreender a diver-
sidade humana.

A nota baixa que teve o Brasil no Programa In-
ternacional de Avaliação de Alunos – PISA, apesar 
do avanço na educação havido nos últimos 8 anos, 
deixou-o muito aquém de diversos países, aí incluí-
dos alguns latino-americanos. Ocorre que um terço 
dos professores no Brasil não têm nível superior – a 
despeito do Programa Nacional de Formação de Pro-
fessores, lançado pelo Presidente Lula em 2009, para, 
em 3 anos e contando com recursos que somam qua-
se 2 bilhões de reais, formar em nível superior 400 
mil professores.

Cumprir essa meta em 3 anos não seria fácil. 
Ainda há hoje mais de 600 mil professores sem curso 
superior, principalmente nos Municípios mais longín-

quos. Ora, pode haver escolas precárias, com salas de 
aula sem ventilador ou mesmo sem energia, sem que 
isso prejudique o ensino, mas sem bons professores 
não há como haver ensino de qualidade.

Tivesse a categoria um piso nacional, carreira 
definida e qualificação mínima de nível superior, como 
estabelece a lei, o Brasil teria melhores condições de 
formar uma geração preparada para enfrentar o desafio 
que se apresenta ao País: mudar o modo de ver dos 
muitos que se acostumaram a entender a desigualdade 
como algo recorrente, o preconceito como algo normal, 
a senzala e a casa grande como necessárias.

Com certeza, para mudar conceitos, não po-
demos prescindir de uma educação pública de boa 
qualidade.

Mesmo para a formação da elite brasileira, pre-
cisamos apostar na educação pública. Afinal, se esse 
segmento não tiver acesso a uma educação pública 
de qualidade, teremos aqui maus políticos, políticos 
que apoiam a jogatina, emendas para entidades fan-
tasmas, enfim, que fazem do mandato um mero jogo 
de fisiologismo político.

Em resumo, Sr. Presidente, precisamos de uma 
boa educação pública para formar, nas futuras gera-
ções, brasileiros mais vocacionados e mais preparados 
para entender as diferenças étnicas, raciais e sexuais, 
bem como para contarmos com uma elite política capaz 
de fazer deste País uma verdadeira democracia.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Com a 

palavra, pela ordem, o Deputado Luis Carlos Heinze.
O SR. LUIS CARLOS HEINZE (PP – RS. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, na semana passada, o Líder Cândido 
Vaccarezza anunciou aqui a votação do requerimento 
de urgência para a proposta de reformulação do Có-
digo Florestal Brasileiro, instrumento hoje reclamado 
por milhões de produtores rurais brasileiros.

Lamentamos, Deputado Duarte Nogueira, que 
o Greenpeace, com dinheiro vindo de fora do Brasil, 
comece a vir aqui protestar contra essa proposta. Pro-
dutores de alguns lugares do Brasil vieram hoje a esta 
Casa para dar apoio aos Parlamentares que querem a 
votação da matéria, caso do Deputado Nelson Meurer, 
que sabe o que o Código representa para os produto-
res do Paraná, e do Deputado Anselmo, que trabalhou 
duro por essa legislação.

Pois bem. Queremos votar a matéria. E, enquanto 
isso, o Greenpeace faz charges do Deputado Vacca-
rezza e distribui cartões de Natal contra a aprovação 
do Código. Um verdadeiro absurdo! 

Não me lembro, Sr. Presidente Inocêncio Olivei-
ra, de ter visto o Greenpeace agir assim em nenhum 
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país da Europa. Tampouco nos Estados Unidos, na 
China, no Japão, ou na Índia. Apenas no Brasil é as-
sim. O Brasil é o paraíso do Greenpeace e do WWF, 
que, com dinheiro da Holanda e da Inglaterra, vêm 
para cá fazer bagunça.

Na verdade, o que ocorre é que eles sabem da 
competência do produtor rural brasileiro e temem a 
concorrência de nossa produção primária. O Brasil é 
hoje líder na exportação de leite, carne de frango e de 
carne suína e bovina.

Alguns produtores de trigo no seu Estado, De-
putado Nelson Meurer, estão perdendo dinheiro. E a 
grande dificuldade por que passam os triticultores do 
Paraná e do Rio Grande do Sul, Estados que são os 
maiores produtores de trigo do Brasil, é devida ao preço 
miserável pago pelo produto. Não bastasse isso, eis que 
surge mais uma lei ambiental que vai impor pesados 
custos ao produtor, prejudicando-lhes ainda mais.

Na sexta-feira passada, estive em Coronel Barros, 
onde mais de cem produtores estão sendo intimados 
pela Promotoria Pública a fazer a recomposição da mata 
ciliar. Eles não têm dinheiro para plantar um hectare 
de trigo, não têm dinheiro para plantar um hectare de 
soja, que é do que vivem, mas estão sendo obrigados 
a plantarem meio, um, dois ou mesmo três hectares 
de reflorestamento na beira do rio. Vejam, portanto, a 
pressão que estão sofrendo. 

E o Greenpeace ainda quer fazer protestos aqui. 
Que seus militantes gastem o dinheiro que recebem 
de países como a Holanda e a Inglaterra, onde eles 
não fazem protestos, em outro lugar. O Brasil tem mais 
de 50% de cobertura vegetal nativa desde o início dos 
tempos. Eles não têm absolutamente nada. No entanto, 
não vemos o Greenpeace protestar em seus países 
de origem em prol do reflorestamento. Fazem-no aqui 
porque temem a concorrência.

Sr. Presidente, o Deputado Vaccarezza e os de-
mais Líderes vão defender a votação do Código Flo-
restal na reunião de Líderes.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra, pela ordem, à ilustre Deputada Vanessa 
Grazziotin, do PCdoB do Amazonas.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Pre-
sidente Inocêncio Oliveira, Sras. e Srs. Deputados, 
companheiros e companheiras, foi concluída no último 
domingo a 16ª Conferência das Partes da Convenção 
das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas – COP 
16, realizada em Cancún, no México.

No ano passado, participei da Conferência re-
alizada em Copenhague, na Dinamarca, mas desta, 
devido a razões outras, infelizmente, não pude partici-

par, como vários Deputados e Deputadas desta Casa. 
Apesar disso, é importante registrar que acompanha-
mos de longe, mas com muita atenção, os debates e 
os resultados da Conferência.

Se, por um lado, é certo que mais uma vez não 
foi aprovado o que todos nós esperávamos, por ou-
tro, é certo também que os avanços alcançados em 
Cancún foram muito mais importantes que os obtidos 
no ano passado em Copenhague e, sem dúvida, de-
correram da polêmica que se sucedeu na Dinamarca 
em 2009.

Entre os avanços, destaco o acordo de todas as 
nações participantes no sentido de que não haverá 
um hiato, um vazio, em relação ao Protocolo de Kyoto, 
que vigora apenas até o fim de 2012. Portanto, se até 
2012 não se estabelecer e não se assinar um outro 
acordo, correremos o sério risco de ficar sem qualquer 
protocolo ou parâmetro para o estabelecimento de po-
líticas de redução dos gases tóxicos. Ficou definido, 
porém, que na próxima conferência, provavelmente 
na África do Sul, haverá um novo acordo, que deverá 
substituir o Protocolo de Kyoto – e o mundo vive a ex-
pectativa de que os Estados Unidos também assinem 
esse acordo.

Sr. Presidente, o segundo ponto importante da 
Conferência foi o avanço, um pouco maior, com a 
criação do Fundo Verde, um fundo internacional do 
meio ambiente que visa mitigar ou evitar que ações 
poluentes continuem trazendo tantos transtornos ao 
mundo, como vem ocorrendo. Ficou claro que, até que 
a Conferência das Partes tenha condições de se or-
ganizar, quem será responsável por esse fundo será 
o Banco Mundial.

Por fim, houve avanços significativos no reconheci-
mento e no estabelecimento de regras para a REDD. E 
a REDD, a Redução das Emissões por Desmatamento 
e Degradação, é algo muito importante não só para o 
nosso País, mas para o mundo todo. Como sabemos, 
o desmatamento, maior responsável pela poluição no 
Brasil, gera sérios problemas para o clima.

Portanto, mesmo não tendo sido concluída a vo-
tação da REDD, seu avanço é muito importante para 
todo o mundo, sobretudo para o Brasil e para a Ama-
zônia, a maior floresta tropical do planeta.

Era o registro que gostaria de fazer sobre os 
avanços alcançados na COP 16, Sr. Presidente.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra, pela ordem, ao ilustre Deputado Pedro 
Wilson, do PT de Goiás. 

O SR. PEDRO WILSON (PT – GO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, hoje faz 50 
anos que Juscelino Kubitschek, o Ministro Clóvis Sal-
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gado e o primeiro Reitor da Universidade Federal de 
Goiás criaram esta instituição no Centro-Oeste brasi-
leiro, nesses sertões e no Cerrado onde também foi 
erguida Brasília.

Na inauguração de Brasília, 14 de dezembro, o 
Presidente Juscelino Kubitschek inaugurou a Universi-
dade Federal de Goiás, resultado da luta da juventude, 
dos professores e da sociedade civil. Já tínhamos a 
Universidade Católica, hoje PUC, mas precisávamos 
de uma universidade pública, a primeira do Centro-
Oeste. Depois, surgiram a Universidade de Brasília, a 
Universidade Federal de Mato Grosso e a Universidade 
Federal de Mato Grosso do Sul. Esse é motivo da nossa 
saudação a todos os que participam da UFG.

Ontem participamos nesta Casa, com a Deputa-
da Professora Raquel Teixeira, de sessão solene em 
homenagem a essa instituição.

Saúdo toda a comunidade da Universidade Fe-
deral de Goiás: o Reitor Edward Madureira, Pró-Rei-
tores, Diretores, dirigentes e, principalmente, alunos e 
professores. Fui aluno e professor nessa universidade. 
Por isso, sinto-me honrado em lembrar a trajetória, o 
compromisso e a luta de Colemar Natal e Silva, sob 
a inspiração de Darcy Ribeiro, a favor da educação 
brasileira.

Por isso, saúdo a Associação dos Docentes da 
Universidade Federal de Goiás, a Reitoria, o sindicato 
de servidores e técnicos, o DCE e todos os centros 
acadêmicos, especialmente o Centro Acadêmico XI 
de Maio da Faculdade de Direito, que tive a honra de 
presidir, durante a luta contra a ditadura e em prol da 
liberdade democrática que hoje vivemos. 

Reitero a importância dos campi de Goiânia, 
Samambaia e Colemar, Ricardo Bufáiçal, Jataí, Ca-
talão e da cidade de Vila Boa, em Goiás, patrimônio 
da humanidade. 

Minhas homenagens a todos os universitários e 
a toda a sociedade goiana. Essa universidade possui 
grande representatividade no Cerrado central e nas 
Águas Emendadas dos Rios Araguaia e Tocantins, 
próximos ao Rio Meia Ponte, que banha Goiânia. 

Cumprimento todos os colegas, a cidade de Goi-
ânia, o Estado de Goiás e Brasília. Muitos dos que se 
formaram na Universidade Federal de Goiás ajudaram a 
construir a Capital de Juscelino Kubitschek, que fundou 
a universidade, porque também havia fundado Brasília 
no setentrião norte do nosso Estado de Goiás.

Por isso, Sr. Presidente, não poderia deixar de 
lembrar a Universidade Federal de Goiás. São 50 
anos de muito ensino, pesquisa, extensão, ciência e 
tecnologia a serviço do desenvolvimento do Brasil. De 
Juscelino Kubitschek a Lula, pelo desenvolvimento do 
Brasil e amanhã com Dilma Rousseff.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra, pela ordem, ao ilustre Deputado Du-
arte Nogueira, do PSDB de São Paulo. Em seguida, 
terá a palavra a Deputada Tonha Magalhães, do PR 
da Bahia.

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Parlamentares, venho à tribuna prestar contas 
da missão de que participei, da última sexta-feira até 
ontem, segunda-feira, em Nova Iorque, por ocasião 
da 65ª Assembleia Geral da Organização das Nações 
Unidas. 

Desde sexta-feira, tivemos a oportunidade, ao 
lado de representantes da missão do Brasil junto à 
ONU, capitaneada pela Embaixadora Maria Luiza Viotti, 
Chefe da missão brasileira; da Embaixadora Regina 
Maria Cordeiro Dunlop, Subchefe; de Conselheiros 
como os diplomatas João Alberto Dourado Quintaes 
e Christiano Sávio Barros Figueirôa; e do Comandan-
te da Marinha, Carlos André Coronha Macedo, de co-
nhecer amiúde não só a sistemática da Assembleia 
Geral da ONU, que, neste ano, comemora 65 anos de 
existência, mas também das próprias relações diplo-
máticas com o Brasil. 

Participamos da reunião plenária no local reser-
vado ao Brasil e dos debates, bem como arguimos 
à nossa missão permanente, à Embaixadora e aos 
Conselheiros, como anda a Diplomacia brasileira ao 
longo desse período. 

Falamos sobre a ajuda comunitária ao Haiti, o 
problema do golpe de Estado em Honduras, a polê-
mica do enriquecimento de urânio e a posição dúbia 
do Brasil no tocante ao Irã, mais especificamente a 
posição não respeitadora dos direitos humanos em re-
lação à iraniana Sakineh Ashtiani, condenada à morte 
por apedrejamento.

Falamos ainda sobre a incessante busca do Brasil 
por um assento permanente no Conselho de Seguran-
ça da ONU, além das ações multilaterais ou bilaterais 
que o Brasil realizou com várias outras nações, em 
especial com Gana, Congo e Moçambique.

Um dos pontos importantes – quero crer – da 
nossa estada foi a discussão das metas do milênio. 
O Brasil avançou muito em relação ao compromisso 
planetário de melhorar as condições de vida de sua 
população, reduzir a miséria, diminuir a desigualdade 
e melhorar a renda, fruto, obviamente, da política eco-
nômica que vem desde o Plano Real, com a estabili-
zação da moeda, a Lei de Responsabilidade Fiscal, o 
câmbio flutuante e as metas de inflação.

Para concluir, Sr. Presidente, o Brasil apresentou 
dados positivos no aspecto socioeconômico, no entan-
to, ainda há grande deficiência no que diz respeito a 
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saneamento básico. O País não cumpriu a parte que 
lhe cabia na meta do milênio no que se refere a sane-
amento básico.

Com relação à mortalidade infantil e materna, in-
felizmente, ainda não alcançamos os índices fixados 
como metas e que o Brasil deveria alcançar. A partir 
disso, porém, estabelecem-se novos desafios para 
os países africanos e árabes e para os países em de-
senvolvimento, como o Brasil, Índia e China, que vão 
buscar novos mercados, que vão buscar estabelecer 
melhoria da qualidade e da agregação de valor dos 
seus produtos exportáveis.

Portanto, tornam-se cada vez mais importan-
tes essas discussões, que são do maior interesse do 
nosso País.

Era isso, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Com 

a palavra a nobre Deputada Tonha Magalhães.
A SRA. TONHA MAGALHÃES (PR – BA. Sem 

revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, ilustres visitantes, que bom seria se não 
precisássemos ver a galeria repleta de pais de família 
que vêm de todas as partes do País em busca de me-
lhorias, assim como fazem outras categorias, porque 
esta Casa, junto com o Poder Executivo, tem mais do 
que a obrigação de melhorar a vida de todos os bra-
sileiros, principalmente a dos operários.

Há poucos instantes, eu estava no meu gabine-
te quando ouvi o pronunciamento que o meu colega 
Fernando Chiarelli fez nesta tribuna. Fiquei aborrecida 
com suas palavras. Sei, sim, que na classe política há 
muitos que não se respeitam, sei que muitos aqui estão 
não com o objetivo que deveriam ter, o de defender a 
população, mas movidos pelo seu próprio interesse. 
No entanto, não podemos tratar a todos como um só, 
porque ainda há muitos que se respeitam – inclusive 
eu, que sou mãe de família e tenho 25 anos de vida 
dedicados à causa pública.

Fui líder comunitária, Vereadora e Prefeita por 
dois mandatos; vim para esta Casa em 2007, entrei 
pela porta da frente e por ela sairei no mês que vem. 
Nada existe que venha macular a minha imagem. Por 
esse motivo, caro colega, acredito que V.Exa. deveria 
voltar à tribuna e ter coragem de dizer quais são os 
Deputados que estão se vendendo como banana na 
feira, porque desse jeito não dá. 

Há aqueles que se respeitam e não podem ser 
tratados por igual. Lá fora, a classe política está muito 
desgastada, e o motivo é justamente este: a prática de 
tratar todos por um. E não é assim. Ainda há aqueles 
que se respeitam.

Como disse, sou mãe de família, além de ter a 
minha família para respeitar e os meus filhos para dar 

exemplo, tenho um dever para com a população bra-
sileira: respeitar a cada brasileiro.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra, pela ordem, ao Sr. Deputado Daniel 
Almeida.

O SR. DANIEL ALMEIDA (Bloco/PCdoB – BA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – 

DISCURSO DO SR. DEPUTADO DA-
NIEL ALMEIDA QUE, ENTREGUE AO ORA-
DOR PARA REVISÃO, SERÁ POSTERIOR-
MENTE PUBLICADO.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao ilustre Deputado Major Fábio.

O SR. MAJOR FÁBIO (DEM – PB. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
mais uma vez, venho a esta tribuna fazer alguns co-
mentários.

É importante continuar a repetir aqui o que todos 
os brasileiros já sabem: a saúde do Brasil está falida, 
Deputado Fernando Chiarelli. E nem é preciso ficar 
doente e procurar atendimento de saúde pública para 
saber disso. Não é preciso sair num domingo – e de-
vemos descer um pouco do pedestal que estamos; o 
ser humano é muito vaidoso, pensa que é alguma coi-
sa – e ir a um hospital público brasileiro para perceber 
que a saúde pública do Brasil está falida.

Também a educação pública do Brasil está falida! 
Os professores sequer conseguem passar na frente 
das escolas porque estão sendo agredidos pelos alu-
nos. O lugar do saber e do conhecimento se transfor-
mou num local de guerra. As escolas, que deveriam 
ter muros baixos, hoje parecem presídios. Alunos vão 
para a escola armados. O ensino público no Brasil está 
falido! Todo o mundo sabe disso, tanto que os meus 
filhos e os filhos de todos os Deputados desta Casa 
estudam em escola particular. O ensino público do 
Brasil, repito, está falido.

A segurança pública do Brasil está igualmente 
falida! 

Festejamos a coragem e aplaudimos o heroís-
mo dos policiais civis e militares do Rio de Janeiro. Os 
jornalistas os chamaram de heróis, a imprensa estam-
pou: “Esses homens e essas mulheres são os heróis e 
as heroínas do Brasil”. Mas eles ganham apenas 900 
reais. Nem herói de revista em quadrinhos ganha tão 
pouco como os heróis brasileiros. Os heróis brasileiros 
ganham menos de 30 reais por dia. Os heróis brasi-
leiros moram em casa alugada. Os filhos dos heróis 
brasileiros não têm segurança. Os heróis brasileiros 
não podem dizer que são heróis. 
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Aqui estão policiais ferroviários federais, que há 
muito tempo esperam ver aprovada proposta de seu 
interesse, há muito esperam uma melhoria salarial, 
porque ganham muito pouco. Muitos deles nem acre-
ditam mais nisso e ficaram em casa, porque, infeliz-
mente, esta Casa prometeu votar a PEC 300 – e todo 
o Brasil sabe o que é a PEC 300 – e ainda não votou. 
O Presidente desta Casa, Deputado Michel Temer, 
futuro Vice-Presidente da República, prometeu, da 
cadeira em que está o Deputado Inocêncio Oliveira, 
que ora preside esta sessão, votar esta matéria e não 
cumpriu sua promessa.

Imaginem, meus amigos, onde vamos parar. No 
pavilhão que vocês estão ostentando, a Bandeira Na-
cional, estão escritas duas lindas palavras: “Ordem” e 
“Progresso”. Não vou me cansar de dizer: o Brasil não 
está em ordem! O Brasil está fora de ordem! 

Há poucos dias, subimos o Morro do Alemão, 
onde foram apreendidos mais de dois caminhões de 
drogas – cocaína, crack e maconha. Perto do Congres-
so Nacional existe uma cracolândia, a área próxima à 
rodoviária. Em Brasília, há uma cracolândia! 

Não podemos permitir essa situação. Por isso, 
continuaremos a lutar por um Brasil melhor.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Par-
lamentares, em primeiro lugar, quero cumprimentar a 
delegação da Polícia Ferroviária Federal, na pessoa 
do Edson, que aqui está, e de todos os seus compa-
nheiros. Essa polícia existe, mas não existe. A Polícia 
Ferroviária Federal está na Constituição Federal, no 
art. 144, mas até agora não foi regulamentada. 

Eles querem fazer um agradecimento à Dra. Ive-
te Viegas e ao Dr. Adailthon, da Advocacia-Geral da 
União – AGU, que deram um parecer que poderá re-
solver de vez essa questão. 

O Brasil tem tido incremento bastante importante 
na área ferroviária, mas, lamentavelmente, não hou-
ve a regulamentação da Polícia Ferroviária Federal. 
Portanto, venho a esta tribuna cobrar do Governo o 
envio de uma medida provisória, de um projeto de lei 
ou do que quiserem, para resolvermos definitivamente 
a questão da Polícia Ferroviária Federal.

Parabéns a todos vocês!
Sr. Presidente, em segundo lugar, quero deixar 

registrado que estivemos na cidade de Piraju, na úl-
tima quinta-feira, para participar da entrega de mais 
uma agência da Previdência Social, atendendo a uma 
reclamação feita há muito tempo por aquele povo. 
Agora, eles poderão ter melhor atendimento. Também 
participamos da entrega de mais uma vara da Justiça 
Federal em Piracicaba e, na sexta-feira, da primeira 

vara federal em Mauá. Essa inauguração foi extrema-
mente importante, uma vez que a cidade, com mais de 
400 mil habitantes, não tinha uma vara federal. Agora 
estamos cobrando que seja inaugurado um juizado 
especial federal. Aliás, amanhã será inaugurada mais 
uma vara de juizado, em São Paulo; e na quinta-feira, 
outra vara federal, na cidade de Osasco.

Cumprimento a Dra. Laura Martinez, da API-
PREM, Associação dos Pensionistas do Instituto de 
Previdência Municipal de São Paulo, que ainda recla-
ma muito da questão dos precatórios; os anistiados 
da ACIMAR, Associação de Civis e Militares Aposen-
tados e da Reserva, pela grande reunião que fizeram 
na última sexta-feira; o Delegado Amaury Portugal, da 
Polícia Rodoviária Federal de São Paulo, pela grande 
reunião que fez com todos os policiais federais lotados 
em São Paulo; o Sr. Domingos Orestes Chiomento; o 
Sr. Sérgio Prado de Mello e o Sr. Luiz Antonio Bala-
minut, dois ex-Presidentes do Conselho Regional de 
Contabilidade, pela entrega do novo prédio, que foi 
inaugurado ontem em São Paulo, em comemoração 
aos 64 anos de fundação do CRC.

Cumprimento ainda a Fundação Abióptica pelo 
curso de montador óptico, dando oportunidade a vários 
menores de entrar no mercado de trabalho.

Mando um abraço para o Sr. Denis Serrano, da 
Ordem dos Parlamentares do Brasil, pela grande reu-
nião que fez no último final de semana em São Paulo; 
e para o Dr. Domingos Paulo Neto, Delegado-Geral da 
Polícia de São Paulo, que recebeu a Medalha Anchieta 
por proposta do Vereador Goulart. Foi um evento ex-
tremamente importante.

 Cumprimento o Dr. Hiroshi Kimura, da DRT-Leste, 
pela grande confraternização que fez com todos os seus 
funcionários. Mando um abraço para o Dr. Dante Acona, 
pela reunião do SINDHOSP. Cumprimento também o 
Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação – 
SEAC pela grande reunião. Mando um abraço para o 
Dr. Rui Fernão, do Clube Português, onde foi realizada 
a ceia natalina da comunidade portuguesa, extrema-
mente importante. Mando um abraço também para 
todos os Procuradores do Estado de São Paulo, que 
tiveram uma grande reunião na última sexta-feira.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, re-
gistro finalmente preocupação com as mudanças que 
podem ocorrer na Previdência Social. Destaco que o 
atual Ministro, Carlos Eduardo Gabas, é um funcionário 
de carreira; o Presidente do INSS, Valdir José Simão, é 
um funcionário de carreira; a Superintendente de São 
Paulo, Elisete Iwai, é uma funcionária de carreira. Eles 
têm dado relevante melhora administrativa à Previdên-
cia Social. Esperamos que não ocorra a descontinuida-
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de no atendimento à Previdência, que tem melhorado 
bastante, com exceção da perícia médica.

Inclusive, abro um parêntese para dizer que al-
guns peritos médicos estão bravos porque eu tenho 
cobrado essa posição. Mas tenho vários relatórios e 
tenho recebido diversos e-mails de pessoas com situ-
ação bastante grave, que têm tido alta da perícia mé-
dica. E quando nós cobramos isso aqui, eles não gos-
tam. Eu estou simplesmente relatando aquilo que está 
acontecendo. Vários segurados da Previdência Social 
que precisam de perícia médica têm encontrado mui-
tas dificuldades. Se os peritos tivessem brigado com a 
administração central... Vamos procurar resolver essa 
questão, mas não vamos transferi-la ao segurado. 

Tenho certeza de que a inauguração de 25 no-
vas agências da Previdência Social em São Paulo é 
um fato positivo. Várias outras estão prontas para ser 
inauguradas. Cumprimento a administração da Previ-
dência. Parabéns!

Feliz Ano-Novo aos Policiais Ferroviários Federais, 
que vieram buscar a solução do seu problema.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra, pela ordem, ao ilustre Deputado Ma-
nato, do PDT do Espírito Santo.

O SR. MANATO (PDT – ES. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr. Presidente.

Estamos com uma expectativa muito boa: na 
próxima sexta-feira, dia 17, ocorrerá a diplomação dos 
Deputados, Governadores, Senadores, de toda a clas-
se eleita no dia 3 de outubro, e da Presidente Dilma 
Rousseff, eleita no dia 31.

Nós, que fomos reeleitos, temos a perspectiva 
de voltar a esta Casa com muita animação, com muita 
empolgação, para fazer um mandato como este: com 
muito respeito, com muita dignidade, sempre defenden-
do o trabalhador, as causas sociais, a diminuição dos 
impostos. Isso tudo fez parte do nosso mandato. 

A população do Estado do Espírito Santo reco-
nheceu e aprovou o nosso trabalho e nos deu um ter-
ceiro mandato, o qual, temos certeza e confiança em 
Deus, vamos exercer com muita dignidade.

Mas, Sr. Presidente, algumas coisas têm que ser 
mudadas no próximo mandato. Nós não podemos ficar 
aqui em Brasília discutindo o Orçamento; ir às nossas 
bases conversar com os Prefeitos, os Vereadores e a 
sociedade civil organizada como um todo; colocar a 
demanda de todas essas lideranças do nosso Estado 
no Orçamento; discutir e aprovar o Orçamento e, du-
rante o ano, não servir nem como despachantes de 
luxo, porque muitas dessas emendas não são empe-
nhadas e muito menos pagas. Isso causa um desgaste 
muito grande.

É muito ruim ir às bases; prometer conseguir 
recursos para equipamento agrícola, patrol, pá carre-
gadeira; colocar essas emendas no Orçamento; criar 
expectativa e dar alegria àquelas pessoas – elas fazem 
festa, café da manhã, almoço, soltam fogos de artifício 
para nós – e, na hora de empenhar o prometido, isso 
não acontecer. Assim, caímos em descrédito, a classe 
política fica cada vez mais desacreditada.

Peço a V.Exa., um homem experiente, no Par-
lamento há 40 anos, que nos ajude a passar essas 
emendas de autorizativas a impositivas.

A partir do momento em que as emendas indivi-
duais forem impositivas, nós teremos a certeza de que 
esse dinheiro vai sair. Ficará tudo melhor: até a relação 
entre os colegas e a relação entre os Deputados e os 
Ministérios e o Governo vão mudar. Sabemos como as 
coisas são feitas nesta Casa, e é muito triste.

Então, Sr. Presidente, aqui vai um apelo deste 
Parlamentar aos colegas: vamos aprovar para o ano 
que vem um orçamento impositivo.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra, pela ordem, ao ilustre Deputado Chico 
Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro.

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Inocên-
cio Oliveira, Sras. e Srs. Parlamentares, servidores da 
Casa, policiais ferroviários federais que acompanham 
esta sessão, nós estamos, nos 2 últimos dias, plenos 
de votação, neste ano e nesta Legislatura, e a pauta 
é torta, equivocada.

Não é prioridade nacional votar a toque de cai-
xa a legalização de um jogo. Se quiserem discutir isso 
com transparência, Deputado Fernando Chiarelli, com 
serenidade e dentro de uma visão do papel do jogo, da 
aposta no desenvolvimento nacional, vamos fazer isso 
com calma e na próxima Legislatura – vamos discutir 
até o jogo do bicho, que teve tanta tradição lá no Rio 
de Janeiro. Agora, a toque de caixa, aparentemente 
como compensação de campanha, gera muitas infun-
dadas suspeitas.

Há uma série de demandas reais da sociedade, 
como os senhores que estão aqui acompanhando a 
sessão praticam, que tinham que ter prioridade na 
pauta. Eu elencaria facilmente 10, 12, 15 projetos que 
precisam ser votados por esta Casa, inclusive emendas 
constitucionais inconclusas, como a do piso nacional 
salarial de policiais militares e civis e bombeiros, a fa-
mosa PEC 300, que foi votada a primeira vez e parou 
no meio; como a do voto aberto no Parlamento – cada 
um de nós eleitos pela população tem que mostrar 
como vota no painel, sempre, em qualquer situação, 
sem voto secreto do representante do povo; a de 40 
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horas semanais de jornada de trabalho, sem redução 
de salário; a que estabelece punições muito rigorosas 
para quem explora trabalho escravo ou análogo, inclu-
sive com desapropriação de terra; e aquela série de 
projetos que interessam a categorias operosas como 
a Polícia Ferroviária Federal e os enfermeiros, com as 
suas 30 horas. Isso é pauta de vida.

Agora, nós vamos de novo – isso é recorrente –, 
no final da Legislatura, discutir remuneração dos três 
Poderes. Não se estabelece uma norma fixa, definida, 
determinada, que poderia perfeitamente ser a reposi-
ção da perda inflacionária e ponto. E aí gera crise, gera 
discussão, gera abuso e gera, muitas vezes, um legislar 
em causa própria que não recomenda o Parlamento 
para a sociedade brasileira como um todo.

Sr. Presidente, também quero deixar registrada, já 
que o filme Tropa de Elite 2 conseguiu superar todos os 
públicos da nossa história – é o mais visto –, a denúncia 
que o filme faz de um sistema perverso em que há uma 
parceria público-privada para o crime e destacar uma 
alegria em meio a essa tragédia que tem o epicentro 
no meu Rio de Janeiro, do poder do crime controlando 
áreas da cidade, em geral mais pobres. O pobre sempre 
é quem sofre com o despotismo, seja do tráfico armado 
de drogas ilícitas, seja das milícias, de fato verdadeiro 
poder paralelo. E nós aqui não conseguimos avançar 
para tipificar no Código Penal o crime de formação de 
milícias, outro projeto que esta Casa deveria se empe-
nhar em aprovar, e não neste obscuro apagar de luzes 
ou neste barulhento método de votar tarde da noite, na 
chamada calada da noite, matérias tão polêmicas.

Mas quero destacar que, no filme Tropa de Elite 
2, há um Parlamentar do bem, inclusive inspirado no 
nosso colega Deputado Estadual Marcelo Freixo, do 
PSOL do Rio de Janeiro. S.Exa. conseguiu, a duras 
penas, só depois que o caso repercutiu na imprensa, a 
partir do sequestro e prisão de dois jornalistas do jor-
nal O Dia, que sofreram sevícias na Favela do Batan, 
onde milicianos até então controlavam tudo, estabelecer 
uma Comissão Parlamentar de Inquérito para investi-
gar esse novo tipo de crime, que transita do controle 
despótico e inaceitável do tráfico para esse outro tipo 
de controle, igualmente inaceitável.

Nós queremos o Poder Público e a sociedade 
dialogando permanentemente e atuando em sintonia, 
como nós, Parlamento brasileiro, temos que atuar em 
sintonia com os interesses da sociedade e não em 
sintonia com os nossos próprios interesses, da nossa 
corporação ou do metal sonante, que é muito perigoso. 
Isso desmoraliza a atividade política.

Muito obrigado.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, todos e 
todas que assistem a esta sessão ou nela trabalham, 
é preciso estar atento e forte, pois a gritante calada 
da noite e o ofuscante apagar das luzes vêm aí! En-
tramos na última semana de funcionamento do Con-
gresso Nacional antes do recesso parlamentar e do 
fim da atual legislatura. Nestes últimos dias, pautas 
polêmicas e projetos duvidosos vão na contramão dos 
interesses populares. 

É temerária a urgência para votar a legalização 
dos bingos, levantando até suspeitas de compensação 
em apoio à campanha eleitoral. Essa matéria demanda 
uma discussão séria sobre a ludopatia, que às vezes 
condiciona aposentados, pessoas idosas que ficam 
compulsivamente voltadas para essa atividade. 

Em audiências aqui na Câmara, a Polícia Federal 
e a Receita Federal disseram que ainda não dispõem 
de equipamentos, instrumental e pessoal, para fiscali-
zar, por exemplo, as possíveis 1.500 casas de jogo de 
bingo que seriam, afinal, legalizadas e abertas. 

O papel dos jogos de azar na dinâmica econômica 
exige importante e profunda discussão, que não pode 
ser feita no apagar das luzes desta Legislatura.

A mesma urgência tem sido colocada pela ban-
cada ruralista para votar a revisão do Código Flores-
tal, mesmo com todos os indícios de que essa medida 
provocará desmatamento e é regressiva na defesa do 
premente cuidado ambiental. 

Outra pauta fora de hora é o reajuste de Parla-
mentares e da alta cúpula do Executivo Nacional em 
patamares acima da inflação ou da média do reajuste 
concedido aos servidores públicos. 

A atual Legislatura perde a oportunidade de apro-
var medidas fundamentais, essas sim urgentes:

1 – a Proposta de Emenda à Consti-
tuição nº 231, de 1995, que reduz a jornada 
máxima de trabalho para 40 horas semanais e 
aumenta para 75% a remuneração de serviço 
extraordinário;

2 – a Proposta de Emenda à Constituição 
nº 349-C, de 2001, que institui o voto aberto 
nas decisões do Legislativo federal;

3 – a proposta de emenda à Constituição 
relativa ao apenamento mais rigoroso aos que 
exploram o trabalho escravo – PEC 438, de 
2001, que estabelece a pena de perda da gle-
ba onde for constada a exploração de trabalho 
escravo ou análogo (expropriação de terras), 
revertendo a área ao assentamento dos colo-
nos que já trabalhavam na respectiva gleba;

4 – a Proposta de Emenda à Constituição 
nº 300, de 2008, que estabelece um piso na-
cional para policiais e bombeiros militares;
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5 – o Projeto de Lei Complementar nº 
272, de 2008, que estabelece condições para 
assegurar a transparência na gestão dos re-
cursos públicos e estabelece sanções;

6 – o Projeto de Lei nº 1, de 2007, que 
dispõe sobre o valor do salário mínimo e es-
tabelece diretrizes para a sua política de va-
lorização de 2008 a 2023;

7 – o Projeto de Lei nº 3.299, de 2008, 
que modifica a forma de cálculo dos benefícios 
da Previdência Social;

8 – o Projeto de Lei nº 4.434, de 2008, 
que dispõe sobre o reajuste dos benefícios 
mantidos pelo Regime Geral de Previdência 
Social e o índice de correção previdenciária;

9 – o Projeto de Lei nº 4.385, de 1994, 
que estabelece o controle sanitário do comér-
cio de drogas, medicamentos, insumos farma-
cêuticos e correlatos;

10 – o Projeto de Lei nº 3.089, de 2008, 
que fixa os valores da Tabela Progressiva Men-
sal, reajustada pelo IPCA, para o ano-calen-
dário de 2009, com alíquotas que variam de 
5 a 50%;

11 – o Projeto de Lei nº 370, de 2007, 
que tipifica o crime de extermínio e penaliza 
a constituição de grupo de extermínio, milícia 
privada ou esquadrão e a oferta ilegal de ser-
viço de segurança pública ou patrimonial;

12 – o Projeto de Lei nº 3.443, de 2008, 
que torna mais eficiente a persecução penal 
dos crimes de lavagem de dinheiro; e

13 – o Projeto de Lei nº 2.295, de 2000, 
que fixa a jornada de trabalho de enfermeiros, 
técnicos e auxiliares de enfermagem em 6 ho-
ras diárias e 30 horas semanais.

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados.

O intimorato Marcelo Freixo, que inspira o Depu-
tado Fraga, do Tropa de Elite 2, só pode propor e pre-
sidir a CPI das Milícias porque é do PSOL. E o partido, 
reconheça-se, como força orgânica e mobilização, devia 
ter se empenhado mais nessa dura empreitada. Mas a 
legenda, ainda em formação, é a única que não tinha e 
não tem “mediações” com o esquema mafioso que há 
pouco era reconhecido por quase todos da instituciona-
lidade política como “autodefesa comunitária”, estrutura 
criminosa que segue em ascensão, com a conivência 
de muitas forças políticas do Estado do Rio de Janeiro, 
frente às quais o PSOL diz um radical “não”.

O PSOL – um novo partido contra a velha política, 
se constitui como alternativa de esquerda na sociedade 
brasileira. E isso implica não compactuar com qualquer 

processo que, em nome da segurança pública, implique 
em negociatas, ilegalidades, prepotência, corrupção e, 
ao fim e ao cabo, ódio aos pobres.

O PSOL não enxerga, como quase todos os ou-
tros partidos políticos e seu conhecido viés eleitorei-
ro, as áreas desassistidas pelo Poder Público como 
currais de votos, espaço de manipulação, campo da 
demagogia que prolifera na carência e na desinfor-
mação induzida.

O PSOL não aceita que, em nome do “prag-
matismo”, se rompam fronteiras éticas e ideológicas. 
Uma governabilidade corrompida, que restaura poder 
e prestígio de oligarcas, caciques e coronéis urbanos, 
jamais será transformadora – e não contribuirá para 
que as maiorias sociais se constituam em maiorias 
políticas.

A atuação do Deputado Marcelo Freixo, com sua 
história de militância dedicada aos direitos humanos e 
ao estímulo à organização dos “de baixo” (forte expres-
são do saudoso Florestan Fernandes), materializa a 
proposta do PSOL e compõe, ela própria, o significado 
maior do partido: instrumento, meio, canal de elevação 
do protagonismo popular contra todas as injustiças e 
desigualdades.

Marcelo Freixo e sua equipe – só assim, cole-
tivamente, funcionamos! – ressignificou a defesa in-
transigente dos direitos humanos na urbe conflitada 
como expressão contemporânea da luta de classes. A 
proclamação da indivisibilidade e universalidade dos 
direitos humanos questiona o sistema capitalista fun-
dado na discriminação e na exploração. As relações do 
capital nas grandes concentrações urbanas se mani-
festam na própria reprodução da cidade segmentada 
e nas políticas públicas que privilegiam alguns bairros 
em detrimento de muitos outros. O solo urbano, na 
ótica do valor absoluto da propriedade sem qualquer 
função social, é mercadoria, e os seres humanos que 
ali vivem meros objetos da dinâmica mercantil dessa 
apropriação.

O Programa do PSOL – jamais peça acabada 
e dogmática, é, a um só tempo, cumprido fielmente e 
fecundado criativamente pela atuação parlamentar de 
Marcelo Freixo – e de todo e todas que militam nes-
ses marcos. Partido vivo e programa dinâmico são re-
elaborados permanentemente, sem ferir os princípios 
fundamentais do socialismo e da liberdade.

O eixo programático do PSOL é sustentado pela 
prática da mobilização social dos oprimidos e dos li-
bertários. É isso que nutre a defesa de medidas de re-
partição dos bens socialmente produzidos, o cuidado 
ambiental e o projeto de poder político para os traba-
lhadores e as trabalhadoras. Programa de ruptura com 
o sistema que ameaça a existência da humanidade e 
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do planeta, hoje reconhecidos como indissociáveis. 
Programa que articula, de um lado, as iniciativas de 
radical desmercantilização da vida e, de outro, as de-
mandas imediatas – às vezes setoriais e defensivas 
– da maioria do povo, sem cingir-se ao corporativismo 
e ao economicismo.

Para o PSOL de Freixo e de mais 50 mil filia-
dos, igualmente importantes, o combate à corrupção 
é um tema estratégico, pois envolve a utilização dos 
recursos públicos geridos pelo Estado brasileiro (tão 
serviçal dos grandes interesses privados) pela classe 
dominante. 

Por isso, Marcelo Freixo do PSOL foi e continu-
ará sendo um incômodo para aqueles que fazem dos 
seus mandatos meios de engorda patrimonial através 
de espúrias negociatas. Que o digam o ex-chefe de 
polícia civil e ex-Deputado do Rio de Janeiro Álvaro 
Lins e as ex-Deputadas fluminenses do “Bolsa Educa-
ção”... Historiador, Marcelo sabe do caráter estrutural e 
sistêmico da corrupção: “Aqui o verbo roubar é conju-
gado em todos os tempos, modos e lugares”, pregava 
o Padre Antônio Vieira, no século XVII.

Marcelo Freixo só podia ser do PSOL – como 
tantos de nós, porque sabe que partidos, governos e 
Parlamentos estão se tornando, cada vez mais, “or-
ganizações totais”, fechadas, empresariais, baseadas 
na “lealdade” ao poder dominante e na “competência” 
da vitória a qualquer preço, com muito dinheiro sujo e 
sem escrúpulos. 

O PSOL não aceita a privatização da política e 
sua submissão aos interesses do capital, que retribui 
com propinas e reprodução de mandatos através das 
campanhas milionárias, que registraram a média de 
gastos de 1,1 milhão de reais na última eleição para 
a Câmara dos Deputados e 54% dos congressistas 
eleitos bancados por empreiteiras. 

Marcelo Freixo é o PSOL que investiga, denuncia 
e anuncia: polícias e políticos, para dar alguma segu-
rança de vida à população tão vulnerável, têm que pa-
rar de traficar armas e de praticar crimes, imbricados 
com máfias e milícias.

O PSOL e Marcelo Freixo sabem que o “diretor 
de arte” daquela cena macabra de centenas de trafi-
cantes com chinelos nos pés e fuzis de alta precisão 
nos ombros, caminhando de uma favela a outra, no 
subúrbio do Rio, no dia 25 de novembro de 2010, é um 
só, nada genial: a omissão do Poder Público. Omissão 
que, no outro lado da moeda podre, estampa sua cum-
plicidade com a manutenção das áreas de miséria e 
de afronta à dignidade humana.

O PSOL só tem sentido de existir se combater, 
sem tréguas, essa sociedade do “desvínculo”, do in-
dividualismo, do hiperconsumo, da invisibilidade de 

tantos que sustenta o luxo e a pós-cidadania dos pri-
vilégios de uns poucos. Freixo encarna essa estúpida 
luta. E por isso os estúpidos e canalhas tentam calá-
lo. Em vão.

Agradeço a atenção.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra, pela ordem, ao ilustre Deputado Pe-
dro Chaves.

O SR. PEDRO CHAVES (Bloco/PMDB – GO. Pela 
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, a bancada federal de Goiás, 
integrada por 3 Senadores e 17 Deputados, está em-
penhada em buscar rápida solução junto ao Governo 
Federal e ao Tribunal de Contas da União para que 
sejam retomadas as obras de ampliação do aeropor-
to de Goiânia. O novo terminal de passageiros estava 
sendo construído do lado oposto da pista atual, com 
entrada pela BR-153. 

O aeroporto de Goiânia recebe por ano um nú-
mero de passageiros equivalente ao dobro de sua ca-
pacidade. O novo terminal vai aumentar a capacidade 
do aeroporto de 600 mil passageiros por ano para 2 
milhões, de acordo com a INFRAERO. 

As obras, avaliadas em cerca de 220 milhões 
de reais, estão paradas desde 2006 por constatação 
de irregularidades pelo Tribunal de Contas da União 
– TCU, como sobrepreço. A INFRAERO nega super-
faturamento.

Uma boa notícia surge ao final do túnel: o Tri-
bunal de Contas da União autorizou, esta semana, a 
INFRAERO a liberar os recursos necessários para a 
retomada das obras do aeroporto de Goiânia. Agora, 
a obra poderá ser incluída na proposta de Orçamento 
da União para 2011, o que vai exigir de nós, membros 
da bancada federal de Goiás, esforços para aprovar 
emenda nesse sentido. 

É preciso ressaltar o empenho que Parlamenta-
res goianos tiveram na Comissão Mista do Orçamento 
do Congresso Nacional, viabilizando acordos junto à 
INFRAERO para desobstruir os entraves, facilitando a 
liberação de recursos por parte do TCU, o que acaba 
de ser feito.

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região deci-
diu, em agosto de 2009, suspender a licitação para as 
obras no aeroporto de Goiânia e paralisar a reforma 
no local. A medida atendeu a um pedido do Ministé-
rio Público Federal, que considera que o edital para a 
contratação das empresas para a reforma favoreceu 
um grupo de empreiteiras. 

Em 2006, fiscalizações do TCU detectaram indí-
cios de gastos irregulares de 72,9 milhões de reais na 
reforma do local. O Tribunal Regional Federal também 
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determinou uma perícia no edital da licitação para ava-
liar se houve direcionamento. 

De acordo com o Ministro Raimundo Carreiro, 
do TCU, inicialmente, foi constatado sobrepreço em 
alguns itens. O TCU determinou, cautelarmente, re-
tenção nas medições. Aproximadamente 11 milhões 
foram retidos.

A INFRAERO afirma não ter conhecimento de 
embargo das obras motivado por suspeita de super-
faturamento. Com a paralisação, o cronograma inicial 
foi alterado. Não há data para a retomadas das obras 
muito menos prazo para conclusão. 

O Ministério Público Federal – MPF ajuizou ação 
civil pública contra a INFRAERO, buscando a decla-
ração de nulidade da concorrência. Apreciando ante-
cipadamente a questão, o juiz federal da 2ª Vara da 
Seção Judiciária de Goiás julgou improcedente a ação, 
revogando a liminar antes concedida.

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região, à una-
nimidade, deu parcial provimento ao apelo do MPF, 
anulando a sentença e determinando o sobrestamen-
to da concorrência até a superveniência de um novo 
julgado.

A União e a INFRAERO, então, apresentaram no 
Superior Tribunal de Justiça pedido de suspensão da 
execução da decisão, apontando risco de grave lesão 
à ordem, à segurança e à economia públicas. Susten-
taram que já foram executados 33% dos serviços de 
infraestrutura, tais como terraplanagem, drenagem e 
estruturas de concreto armado, e que a paralisação das 
obras causará a deterioração do material já utilizado e 
comprometerá a segurança do sítio aeroportuário, po-
dendo até ocasionar a interdição da pista de pouso.

Já houve a conclusão de um terço das obras, 
não sendo difícil antever os prejuízos que os canteiros 
de obras parados até o julgamento final da demanda 
trariam às operações do aeroporto, aos usuários do 
transporte aéreo e aos cofres públicos. 

Em março último, a população de Goiânia orga-
nizou um ato de protesto contra as condições físicas e 
a paralisação nas obras de ampliação emergencial da 
sala de embarque e a construção do novo terminal. Um 
abraço simbólico foi realizado, na ocasião, para mar-
car a abertura do movimento Aeroporto Já, que busca 
recolher 1 milhão de assinaturas em abaixo-assinado 
para pressionar o Poder Público acerca da urgência 
na conclusão das obras.

A iniciativa do movimento partiu do Conventional 
Visitors & Bureau, criado para atrair eventos à Capital. 
O presidente da entidade, Nazir El Haje Neto, sustenta 
que a sociedade goiana não pode esperar a decisão 
sobre as denúncias de superfaturamento na licitação 
das obras. 

É preciso lembrar que um dos motivos de Goiânia 
ter perdido a oportunidade de receber jogos da Copa 
do Mundo de 2014 foi a carência de aeroporto. No en-
tanto, a cidade não pode perder os benefícios indiretos 
que os jogos em Brasília podem trazer para a Capital, 
como sediar seleções durante o evento. 

Por isso, a bancada federal de Goiás atua junto 
à INFRAERO e junto ao Tribunal de Contas da União 
para que sejam acelerados os procedimentos para que 
as obras do aeroporto de Goiânia sejam concluídas.

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados. 

Abandonada nas últimas décadas, a malha fer-
roviária brasileira se deteriorou. Nem mesmo as pri-
vatizações realizadas no final do século passado per-
mitiram que o País contasse com o modal ferroviário 
para o transporte de produtos até os portos para serem 
exportados. No início do Governo do Presidente Lula 
esse cenário começou a se inverter, com o Plano de 
Revitalização das Ferrovias.

Atualmente, dos 29 mil quilômetros de linha férrea 
existentes no País, menos de 11 mil quilômetros são 
explorados. O restante está desativado ou subutiliza-
do. Para melhorar esse quadro desolador, o Governo 
decidiu aperfeiçoar os atuais contratos de concessão 
para melhorar a exploração das linhas concedidas. 
Obras em ferrovias foram incluídas no Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC) e o cronograma 
entrou na ordem do dia, inclusive, como prioridade do 
Presidente Lula. 

A fase atual leva o Governo ao processo de lici-
tação ou de construção de 5 mil quilômetros de linhas 
férrea. A estimativa da agência reguladora é que 1,3 
mil quilômetros de ferrovias entrem em operação até 
o final deste ano. Até 2012 outros 3.640 quilômetros 
passarão a integrar a malha ferroviária brasileira. Além 
disso, outros 15 mil quilômetros de linhas estão em 
processo de planejamento – até 2015. 

Isso permitirá que o País conte com ferrovias in-
tegradas de norte a sul, de leste a oeste e com saída 
para o Oceano Pacífico. Deste modo, caminhões dei-
xarão de circular pelas rodovias e as cargas passarão 
a ser transportadas por trens, tendo como opções 15 
portos brasileiros.

Numa outra frente, segundo técnicos do Governo 
Federal, será preciso tornar os marcos regulatórios mais 
claros para consolidar regras de convivência competiti-
vas entre os operadores, como o direito de passagem, 
que permitirá a circulação de trens de uma concessão 
na malha ferroviária para outra. Os usuários depen-
dentes de ferrovias terão a liberdade de criar serviços 
dedicados, possibilitando-lhes o gerenciamento direto 
dos custos dos serviços. Um ambiente mais competi-
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tivo na ferrovia levará a um processo mais adequado 
de formação de preços dos serviços.

Em cerimônia improvisada realizada na divisa de 
Goiás e Tocantins, o Presidente Lula anunciou que a 
Ferrovia Norte-Sul chegará até Belém, no Pará, e que 
serão lançadas as obras da Ferrovia Oeste-Leste, em 
um projeto que visa interligar todo o País por meio do 
sistema ferroviário.

Para mim é quase a realização de um sonho 
ver uma ferrovia da magnitude da Norte-Sul prestes a 
concluir o seu primeiro trecho histórico. Essa obra foi 
lançada em 1987 e, em 17 anos, andou apenas 215 
quilômetros. 

Quando Lula assumiu a Presidência da República, 
disse que era necessário retomar as ferrovias existen-
tes, tentar arrumar aquelas que foram privatizadas e 
que não estavam em uso e, ao mesmo tempo, tentar 
fazer um traçado para fazer novas ferrovias no Brasil.

Segundo Lula, a partir de 20 de dezembro, a 
Norte-Sul dará forma ao que S.Exa. chama de “espinha 
de peixe”, uma malha ferroviária que atravessa todo o 
País, com várias ferrovias ligando a Norte-Sul a outros 
Estados. São quase 6 mil quilômetros de ferrovia que 
serão concluídos no Brasil até 2013.

O investimento em ferrovias barateia o custo da 
produção nacional, vai beneficiar os empresários e sig-
nifica desenvolvimento, mais empregos, mais salário 
e mais poder de compra e a melhoria da qualidade de 
vida da população.

Quase 22 anos depois de seu lançamento, os pri-
meiros trilhos e dormentes da Ferrovia Norte-Sul em 
território goiano começaram a ser montados. As obras 
foram iniciadas, simultaneamente, em quatro trechos: 
entre Anápolis e Ouro Verde, entre Jaraguá e Santa 
Isabel e próximo a Uruaçu e Porangatu. A ferrovia vai 
ligar Anápolis ao Porto de Itaqui, no Maranhão, e terá 
2.200 quilômetros de extensão. 

O Presidente da Valec anuncia que vai inaugu-
rar, junto com o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 
todo o trecho de 516 quilômetros da Ferrovia Norte-Sul 
em Goiás até o final de dezembro e que vai colocá-lo 
para operar, transportando mercadorias diversas, até 
julho de 2011.

Até o momento, foram adquiridos 40 mil toneladas 
de trilhos, de um total de 100 mil toneladas. Já os dor-
mentes de concreto são fabricados por uma empresa 
localizada no Município de Jaraguá.

Em Goiás e Tocantins, são 1.359 quilômetros, 
orçados em 3 bilhões de reais, que estão dentro do or-
çamento da Valec Engenharia. Além do trecho ligando 
Anápolis a Itaqui, a Ferrovia Norte-Sul terá outro trecho 
de 670 quilômetros. Ele vai ligar Ouro Verde, próximo 

a Anápolis, ao Município de Estrela do Oeste, em São 
Paulo, passando pelo sudoeste goiano. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra, pela ordem, ao ilustre Deputado Capi-
tão Assumção, do PSB do Espírito Santo.

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO (Bloco/PSB – ES. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Parlamentares, temos de resgatar a dig-
nidade de policiais e bombeiros da Nação brasileira. 
Concluímos a votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 300, de 2008. Agora sur-
ge esse projeto de lei casuístico, que vem legalizar o 
crime organizado no Brasil. É um patrocínio ao crime 
organizado. Repito: legalizar bingo no Brasil é patro-
cinar o crime organizado.

Vou fazer referência a um Deputado que se en-
contra no plenário. Alguns meses atrás, o Deputado 
Fernando Chiarelli fez a seguinte citação: “Quem não 
é a favor dos bombeiros e policiais é a favor do crime 
organizado”. 

Talvez seja por causa disso, Deputado Fernando 
Chiarelli, que eles estejam querendo votar o Projeto de 
Lei nº 2.944, de 2004, que regulamenta a exploração 
dos jogos de bingo no Brasil. É brincadeira! Estão que-
rendo formalizar o crime organizado no Brasil!

Estou profundamente chateado com o Ministro 
do Planejamento. Posso até convidá-lo, em princípio, 
para comparecer à Comissão de Segurança Pública e 
Combate ao Crime Organizado e depois até convocá-
lo, caso não queira vir, para que mostre os dados téc-
nicos sobre o que está dizendo costumeiramente não 
somente no seu Ministério como também nas reuniões 
do Governo Federal e nas principais revistas e jornais 
do Brasil. S.Exa. diz que a repercussão financeira anual 
da PEC 300 é da ordem de 46 bilhões de reais. 

É um número fantasioso, tendo em vista que a 
PEC 300 não cita valores nominais, diz que o Governo 
Federal deixará de ser preguiçoso, que durante seis 
meses vão estudar de maneira técnica a repercussão 
financeira para a União e quais Estados terão de com-
plementar ou não os salários. O Ministro do Planeja-
mento está falando uma fantasia. Isso é mentira!

Porém, não podemos deixar passar esse projeto 
de lei que formaliza o crime organizado no Brasil. Isso 
é lavagem de dinheiro. Legalizar o bingo no Brasil é 
lavagem de dinheiro!

Vamos, sim, resgatar a dignidade dos policias e 
bombeiros militares desta Nação. Se quisermos tra-
zer à baila, com legitimidade, a questão da seguran-
ça pública, votemos, em segundo turno, a PEC 300 e 
deixemos que o Senado faça a sua parte.
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Legalizar contravenção não é questão de Par-
lamento. Crime organizado é só para taxarmos como 
lei, penalizarmos. Não podemos legalizar esse ato 
arbitrário. O Projeto de Lei nº 2.944, de 2004, é um 
conto do vigário.

Sr. Presidente, queremos a conclusão da vota-
ção da PEC 300!

Muito obrigado.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, compareço 
mais uma vez nesta tribuna para cobrar a votação da 
Proposta de Emenda à Constituição nº 300, de 2008.

Esta é mais uma semana em que o Governo dei-
xa de lado a valorização dos bombeiros e policiais de 
todo o Brasil e prioriza a legalização da lavagem de 
dinheiro e a ampliação do crime organizado no Brasil 
(Projeto de Lei nº 2.944, de 2004, que regulamenta a 
exploração dos jogos de bingo no Brasil).

Muita conversa fiada e muita falta de argumen-
tação para algo que é fundamental para a segurança 
pública no Brasil: o piso salarial nacional. O Governo 
prefere ver nossos valorosos guerreiros entregues à 
própria sorte do que concluir a votação, em segundo 
turno, da PEC 300.

Desde que essa proposta de emenda constitu-
cional começou a tramitar na Câmara dos Deputados 
já se vão mais de dois anos. Não há mais o que se 
debater. Todas as modificações que aconteceram no 
texto da PEC 300 foram feitas a partir do líder do Go-
verno, Deputado Cândido Vaccarezza, do PT de São 
Paulo, que, inclusive, se comprometeu a concluir a vo-
tação da PEC 300 após as eleições, juntamente com 
o Presidente da Câmara, Deputado Michel Temer, do 
PMDB de São Paulo. Passado o pleito, fogem do com-
promisso como “o diabo foge da cruz”.

Falam em rombo nas contas do Governo ao se 
aplicar a complementação salarial dos policiais para 
os Estados que não oferecem condições de pagar um 
piso nacional, mas não existe um estudo qualificado 
para se discriminar valores.

O Governo, através do Ministro do Planejamento, 
Paulo Bernardo, por mera preguiça mental, divulga nú-
meros ao seu bel prazer, com o intuito de apregoar a 
bancarrota das contas públicas se a PEC 300 for apro-
vada. Esse fundamentalista fala de 46 bilhões de reais 
anuais de complementação salarial. Puro casuísmo.

Quarenta e seis bilhões de reais é um valor fala-
cioso. O Ministro mente ao não divulgar a fonte desse 
“estudo criterioso” de complementação anual. Não di-
vulga porque simplesmente não possui esses dados. 

Preguiça mental para depreciar os trabalhadores que 
garantem a liberdade dos brasileiros.

Não há interesse do Governo na conclusão da 
apreciação da matéria na Câmara dos Deputados. E 
ficam pregando a velha “política da terra arrasada” para 
enterrar a PEC 300.

Chega de mentiras. A PEC 300 não fala em nú-
meros. Aprovada nas duas Casas e promulgada, o 
Governo terá até seis meses para preparar um estu-
do completo sobre a real situação salarial de todos os 
Estados, incluindo-se nesse estudo os Estados que 
têm condições de bancar o piso salarial e os Estados 
que precisarão da ajuda governamental para comple-
mentar seus salários por um determinado período; 
terá também que discriminar a participação da União 
através de um fundo e o estabelecimento de um piso 
salarial nacional com a sua devida correção, para que 
não haja defasagem. Findo esse prazo, o Governo terá 
que remeter à Câmara um projeto de lei com todo esse 
detalhamento.

Seis meses de estudo amplo. Agora, para se 
protelar a conclusão da matéria, os aliados do crime 
organizado (Lembrando a célebre frase do Deputado 
Fernando Chiarelli: “Quem não é a favor dos policiais e 
bombeiros é a favor do crime organizado.”) inventaram 
uma tal Comissão para se debater a PEC 300. Isso é 
conto do vigário. Estão chamando todos os bombeiros 
e policiais de abestalhados.

Abusam dos bombeiros e policiais sem parar. Se-
mana passada, os Parlamentares que representam a 
militância em prol do meio ambiente ameaçaram junto 
ao colegiado de líderes votar a PEC 300 se não fosse 
retirado do texto da Medida Provisória nº 499, de 2010, 
artigos sobre incentivo ao desenvolvimento da energia 
nuclear. Um absurdo! Usaram a nossa PEC 300 para 
vetar artigos contrários aos interesses ambientalistas. 
E pior, o Governo aceitou a pressão.

Outro acinte é a inclusão na Ordem do Dia da 
Proposta de Emenda à Constituição nº 507, de 2010, 
que prorroga o Fundo de Combate e Erradicação da 
Pobreza. Nada contra essa PEC, sobre a qual já existe 
acordo para votar em dois turnos sem qualquer inters-
tício, mas o Governo e a Oposição querem abandonar 
a nossa PEC 300 de qualquer maneira.

Somos poucos Parlamentares defendendo a dig-
nidade dos bombeiros e policiais nesta 53ª Legislatura, 
mas estamos fazendo a nossa parte. Façamos todos 
a nossa parte.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao Sr. Deputado Marcelo Itagiba.

O SR. MARCELO ITAGIBA (PSDB – RJ. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, ficou claro agora na Comissão de Constituição 
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e Justiça e de Cidadania que o Governo do Presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva, o Governo do PT não deseja 
e não quer que os policiais do Brasil sejam correta e 
devidamente remunerados.

Acabei de relatar a proposta de emenda à Consti-
tuição, de autoria do Deputado Neilton Mulim, que cria 
condições para que exista na Constituição previsão 
de recursos a serem destinados à segurança pública, 
como já se faz com a saúde e com a educação.

E quem pediu vista, minhas senhoras e meus 
senhores? O PT. Depois de pedir vista, o que fez? 
Apresentou hoje um requerimento de retirada de pau-
ta, quando não há nenhuma violação de cláusula pé-
trea nessa PEC apresentada pelo Deputado Neilton 
Mulim.

Por isso fica claro – e quero deixar isso claro para 
o País – que o Governo do Presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva, o Governo do Partido dos Trabalhadores não 
quer que os policiais do Brasil sejam correta e devida-
mente remunerados. Os policiais militares e civis e os 
bombeiros militares não terão aumentado. 

Quando já estávamos prontos para aprovar a 
Proposta de Emenda à Constituição nº 300, de 2008, 
e a proposta apresentada pelo Deputado Neilton Mulim 
que indica quem são os servidores de segurança pú-
blica e estabelece um percentual de recursos a serem 
investidos na segurança pública, somos impedidos de 
votar pela Liderança do Partido dos Trabalhadores, por 
recomendação do próprio Governo.

Aqui vejo os companheiros da Polícia Ferroviá-
ria Federal, para os quais, inclusive, fiz um artigo que 
deverá ser encaminhado a esta Casa reconhecendo 
o direito de eles serem, como estabelece a Constitui-
ção, policiais ferroviários federais, até porque recebem 
dos cofres públicos da União. Da mesma forma, temos 
de regulamentar a questão relativa aos delegados de 
polícia, como também temos de aprovar o reconheci-
mento da atividade de polícia penitenciária.

Vejo nesta Casa a vergonha de ter de discutir e 
de ter de ir contra a votação do projeto sobre os bin-
gos. Parte desta Casa deseja, no apagar das luzes, 
como uma medida de urgência, aprovar a ilegalidade 
do jogo de azar neste País, em cima de um projeto 
que tinha por objetivo criminalizar a atividade. Aqui se 
fazem mágicas, Presidente Inocêncio, transformando 
aquilo que pretendiam criminalizar em algo que per-
mite o seu funcionamento.

Espero, caso esse projeto venha a ser aprova-
do – acredito que não será –, que seja colocada em 
votação e aprovada a minha Emenda nº 12, que es-
tabelece, de forma indelegável e exclusiva, que a ex-
ploração desse jogo será feita pela Caixa Econômica 
Federal, como ocorre com os demais jogos no País, 

não permitindo que o jogo volte para as mãos da cri-
minalidade organizada, da contravenção, daqueles 
bandidos que todos nós sabemos quem são e com 
quem se relacionam. 

Não podemos permitir isso, como quer o Ministé-
rio Público, já denunciando a esta Casa, e como tam-
bém quer a Polícia Federal. Temos de votar contra a 
aprovação de qualquer legalização desse tipo de jogo 
em nosso País.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Conce-
do a palavra, pela ordem, ao Deputado Chico Lopes.

O SR. CHICO LOPES (Bloco/PCdoB – CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
questão da Proposta de Emenda à Constituição nº 300, 
de 2008, não acho que a responsabilidade tenha de 
ser deste ou daquele Governo, embora não se possa 
desconhecer que os Governadores estão pressionan-
do para não ser aprovada. 

Para quem não sabe, uma PEC depende apenas 
do Poder Legislativo, que, nesse caso, é o Congresso 
Nacional. Sendo aprovada, não pode ser vetada, por-
que é sancionada pelo próprio Poder Legislativo.

O que me preocupa muito mais é não termos con-
dições de ser Deputados: queremos votar, mas estamos 
presos às Lideranças e ao Presidente do Poder.

Se a PEC vier para cá, será votada e aprovada. 
Eu não vou ter duas palavras com o aparelho policial 
do Ceará, o meu Estado. Quando fui procurado pelas 
suas associações, as suas lideranças, eu assumi um 
compromisso, antes das eleições, e muito antes, porque 
eu não admito que um profissional que pode sair de sua 
casa alegre e satisfeito e que, sem mais nem menos, 
morre na mão de um irresponsável, de um bandido, 
deixe a família sem condições – porque o que ganha 
é tão pouco –, deixe a viúva sem receber nada.

Ora, este Poder tem que votar a PEC, ou dizer 
por que não vai votá-la. Em nota oficial, a Mesa tem 
que se responsabilizar por isso. Nós não podemos 
ficar nesse jogo de querer culpar Fulano, Sicrano ou 
Beltrano, quando a responsabilidade é nossa. Ou não 
dá para entender dessa maneira?

Portanto, eu não vejo nenhuma preocupação 
desta Casa de assumir se vota ou não a PEC. Alguns 
querem tirar proveito mais do que outros. Eu não acho 
que isso seja de bom-tom. Temos de resolver essa 
situação e apreciar a proposta. Já votei a favor dela 
uma vez e vou votar assim pela segunda vez. Eu acho 
justo os profissionais da segurança estadual serem 
bem pagos.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao ilustre Deputado Alberto Fraga.

O SR. ALBERTO FRAGA (DEM – DF. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
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dos, ao ouvir o discurso do colega Deputado Marcelo 
Itagiba, percebe-se claramente que o Governo Federal 
não quer absolutamente resolver a questão da segu-
rança pública no País. Dizer que a responsabilidade 
pela segurança pública é somente dos Estados é fugir 
da obrigação.

Os crimes de contrabando de armas, tráfico de 
drogas são federais. Os presos, os autores desses de-
litos deveriam estar em presídios federais. Hoje, eles 
ocupam vagas em presídios estaduais, sob a respon-
sabilidade dos Estados, e o Governo Federal apenas 
lava as mãos.

Ouvi alguém falar a respeito da verba carimbada 
para a segurança pública. Desde a reforma da segu-
rança pública, em 2000, de que fui Relator, eu incluí 
isso no relatório. Refiro-me à PEC 151, de 1995, que 
trata de todos os assuntos que, volta e meia, alguém 
aparece aqui trazendo como novidade. Por exemplo, o 
piso da PEC 300, de 2008, está previsto no substitutivo 
à PEC 151, de 1995, bem como a verba carimbada e 
o sistema prisional.

Tenho dito que, se o Governo Federal verda-
deiramente quiser mudar, dar cara nova à segurança 
pública, basta pegar a PEC que já foi votada na Co-
missão Especial, que está pronta para ir ao plenário, 
e enfrentar os lobbies. Querem unificar as Polícias? 
Está previsto. Não querem unificá-las, querem fazer 
uma regra de transição? Está previsto também. Ou 
seja, todas as opções para a segurança pública estão 
previstas na PEC 151.

Há pouco – ainda bem que já saíram das ga-
lerias, pois não gosto de fazer o discurso vendo as 
entidades que serão beneficiadas –, fui informado de 
que o Presidente Lula está enviando a esta Casa uma 
medida provisória em relação à Polícia Ferroviária Fe-
deral. Até que enfim ele fez alguma coisa que preste. 
Eu concordo plenamente.

Hoje, muitas drogas e contrabando entram em 
nosso País, ou de um Estado para o outro, por intermé-
dio das ferrovias, que, depois da privatização, ficaram 
largadas, abandonadas. Muita droga e contrabando 
passam de um Estado para o outro exatamente pelas 
ferrovias.

Vejam bem, exatamente num local problemático 
acabaram com o serviço da Polícia Ferroviária Federal, 
que estava no mesmo patamar da Polícia Rodoviária 
Federal, que recebeu uma injeção do Governo Fede-
ral e hoje se transformou numa polícia eficiente, bem 
equipada – pelo menos, na época, era assim – para 
combater a violência nas rodovias. Por que não equipar 
também e reavivar a Polícia Ferroviária Federal para 
combater o tráfico de drogas nas ferrovias? São pontos 

vulneráveis. Através de uma ação, o Governo Federal 
precisa acabar com eles, mas não faz isso.

E aí tenho que discordar de alguns colegas que 
apoiam a Polícia Penal. Acho que, na ordem da priori-
dade, a Polícia Ferroviária está muito mais na frente, 
é muito mais necessária, porque hoje o grande pro-
blema neste País chama-se tráfico de drogas e tráfico 
de armas, e uma das maneiras para se combater essa 
ineficiência do Estado é policiar as ferrovias do País.

Por isso, eu até entendo aqueles que defendem 
a Polícia Penal, mas ela não é tão necessária. O que 
nós precisamos é mudar a qualificação daqueles que 
cuidam de presos. Não concordo que cuidar de pre-
so é função de polícia. Não, quem tem que cuidar de 
preso, visando à reeducação, à ressocialização, é 
educador. Então, nós temos que mudar essa visão 
caótica e míope para enfrentar o problema dos presí-
dios brasileiros.

Sr. Presidente, solicito que este pronunciamento 
seja divulgado nos órgãos de comunicação da Casa e 
no programa A Voz do Brasil.

Durante o discurso do Sr. Alberto Fra-
ga, assumem sucessivamente a Presidência 
os Srs. Capitão Assumção, § 2° do art. 18 do 
Regimento Interno, e Inocêncio Oliveira, 2º 
Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao ilustre Deputado Flávio Dino, do 
PCdoB do Maranhão.

O SR. FLÁVIO DINO (Bloco/PCdoB – MA. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Par-
lamentares, o debate da segurança pública vem sendo 
trazido a esta Casa com muita frequência exatamente 
pela sua importância para a sociedade, e nós sabemos 
que os investimentos públicos ainda são insuficientes, 
que há muito a fazer neste terreno.

Mas quero fazer uma defesa da política de se-
gurança pública que vem sendo adotada. Em primei-
ro lugar, porque de 2003 a 2009 houve aumento na 
quantidade de recursos empregados na política de 
segurança pública. Em 2003, saímos da casa de 22 
bilhões de reais gastos anualmente com segurança 
para, em 2009, 50 bilhões de reais. Ou seja, pratica-
mente dobramos os investimentos públicos gastos em 
segurança tanto pela União, quanto pelos Estados e 
pelos Municípios.

É preciso manter esse nível de investimento, res-
ponsável pela contenção da violência, remunerar melhor 
os profissionais de segurança pública, não há dúvida, e 
garantir a integração adequada entre políticas repres-
sivas e políticas preventivas, políticas de caráter social. 
Disso cuida o Programa Nacional de Segurança com 
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Cidadania – PRONASCI, programa de alta qualidade 
que deve, sim, ser estendido a todo o País.

Essa é uma das tarefas fixadas pela Presidente 
Dilma para o futuro Ministro José Eduardo Martins Car-
dozo, nosso colega nesta Casa. Por isso é importante 
que tenhamos essa ideia de priorização. Investimentos 
públicos devem ser incrementados e gastos median-
te uma moldura normativa e política correta. E esta 
moldura, esta concepção, esta arquitetura é garantida 
exatamente pelo Programa Nacional de Segurança 
com Cidadania, que traz em seu âmbito importantes 
políticas sociais.

Em razão dessa visão, Sr. Presidente, quero 
mais uma vez congratular-me com o Prefeito de Ca-
xias, Humberto Coutinho. Ontem, a seu convite, tive 
a oportunidade de participar da inauguração de três 
escolas que têm tudo a ver com uma política cria-
tiva, imaginativa e eficaz de proteção da socieda-
de. Investimento em educação é fundamental nessa 
concepção moderna de que segurança pública não 
é só repressão.

Concluo meu pronunciamento apontando esse 
bom exemplo da cidade de Caxias, Estado do Ma-
ranhão, que investiu em escolas de grande qualida-
de. Visitei uma a uma, na presença dos educadores 
e dos alunos, e pude constatar a elevada qualidade 
das obras.

Tenho certeza de que a qualidade dessas obras 
no campo educacional ajudarão o povo de Caxias e 
do nosso Estado do Maranhão a vivenciar práticas 
consentâneas com a cultura da paz, imprescindível, 
sim, para romper o ciclo de violência que preocupa 
toda a sociedade.

Então temos a concepção geral do Programa Na-
cional de Segurança Pública com Cidadania conjugan-
do políticas repressivas e políticas sociais que devem 
ser vivenciadas por todos os Municípios, por todas as 
unidades federadas. É isso o que vem sendo feito em 
grande parcela do território nacional.

Congratulo-me com a Sra. Secretária de Edu-
cação do Município de Caxias, com todos os tra-
balhadores de educação daquela cidade, com o 
Prefeito Humberto e com a Deputada Cleide por 
mais esse êxito, que demonstra preocupação com 
a área social.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra, pela ordem, ao ilustre Deputado Edu-
ardo Valverde.

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT – RO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, cau-
sa-me um pouco de espanto o fato de alguns jornais 
de hoje noticiarem o posicionamento do nosso ami-
go Ministro da Agricultura, Wagner Rossi, favorável à 

extinção dos índices de produtividade utilizados em 
processos de desapropriação de terras para a refor-
ma agrária.

Essa declaração do Ministro Wagner Rossi, con-
firmada sua permanência no Ministério da Agricultura, 
vai de encontro, por sua vez, ao posicionamento do 
Governo brasileiro, agora em Cancún, onde reafirma 
– teve uma postura ousada – que irá reduzir as emis-
sões de carbono. S.Exa. quer combater as emissões 
de carbono com a redução do desmatamento, porque 
parte das emissões de carbono no Brasil é motivada 
pelo desmatamento, é usado o fogo para desmatar. Só 
vamos combater isso na Amazônia alterando a forma 
de ocupação territorial e o uso do solo.

Como boa parte do solo na Amazônia é de baixa 
produtividade e tem de ser usada tecnologia apropria-
da para a cultura correta, o uso de fertilizante e irriga-
ção, temos de dar melhor utilidade às áreas ociosas 
no Brasil. Essa é uma das conclusões que tiramos 
desse posicionamento do Ministro da Agricultura, que 
é contra o índice de produtividade, admitindo que as 
terras do Brasil possam se tornar improdutivas e não 
serem desapropriadas para a reforma agrária, e a ne-
cessidade que o Brasil terá de reduzir as emissões 
de carbono, combater o desmatamento e dar maior 
produtividade ao solo.

Dados apontam hoje que há 70 milhões de hec-
tares de terra no Brasil com baixa produtividade, terra 
degradada, sem utilidade, de baixo uso, de baixa in-
tensividade. Ora, se isso é improdutivo, por que mantê-
lo? Isso vai levar a quê? À busca de novas terras, ao 
desgaste e ao enfrentamento com áreas de floresta, 
à derrubada das áreas de floresta para ter acesso às 
novas áreas.

Então essa postura do Ministro da Agricultura 
contradiz o compromisso assumido pelo Brasil em 
Cancún, na COP 16. Também é contrária ao posi-
cionamento avançado do Estado brasileiro, que se 
prontificou a reduzir as emissões de carbono e utilizar 
energia limpa na produção com formato diferente de 
desenvolvimento e industrialização, acessando outros 
tipos de tecnologia que permitam produção em bases 
sustentáveis.

Temos de vencer essa postura do Ministro da 
Agricultura. Creio que S.Exa. deve revê-la, porque 
não é a decisão tomada pela Ministra Dilma, quan-
do representou a delegação brasileira na COP 15, 
em Copenhague. Certamente este não será seu 
posicionamento na Presidência da República, por-
que S.Exa. quer que o Brasil continue produzindo, 
gerando emprego e renda com menos impacto 
ambiental. 
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao ilustre Deputado Júlio César.

O SR. JÚLIO CESAR (DEM – PI. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
na última sexta-feira estive em Guadalupe, minha ci-
dade natal, em companhia do Presidente do Tribunal 
de Justiça do Estado do Piauí, Desembargador Edval-
do Moura. Juntamente com todas as autoridades do 
Município – Prefeito, Vereadores, Juiz da Comarca e 
outros juízes –, inauguramos o novo prédio do fórum 
daquela cidade. Temos agora um prédio moderno, que 
irá dinamizar ainda mais as ações da Justiça e prestar 
melhor atendimento a todos aqueles que necessitarem 
do Poder Judiciário.

Na oportunidade, reivindicamos também ao Pre-
sidente do Tribunal de Justiça a instalação de juizado 
especial em Guadalupe. O Município cresce muito por 
abrigar o projeto de irrigação Platôs de Guadalupe – 
talvez o maior do Nordeste e do Brasil. A primeira eta-
pa já está em operação, com mais de 3 mil hectares; 
a segunda etapa terá 11.200 hectares, perfazendo um 
total de mais de 14 mil hectares irrigados, que pode-
rão gerar milhares de empregos e renda para nosso 
povo. Consequentemente, precisamos aumentar a 
presença da Justiça. 

Então, já temos em Guadalupe uma vara, uma 
comarca, e agora teremos um juizado especial. É um 
feito grandioso do Presidente do Tribunal, por meio de 
ação permanente para aumentar a presença do Po-
der Judiciário em todo o Piauí. Em Teresina há mais 
de 40 varas. 

Agradeço, portanto, ao Presidente do Tribunal de 
Justiça do Piauí, Desembargador Edvaldo Moura, a 
operosa administração, que sucede a de outro grande 
Presidente, Desembargador Raimundo Alencar, em cujo 
mandato teve início a construção daquele fórum. 

Feito o registro, Sr. Presidente, solicito a V.Exa. 
que seja consignado nos Anais desta Casa e divulgado 
nos órgãos de comunicação da Câmara dos Deputados 
esse feito da Justiça do Estado do Piauí em benefício 
da cidade de Guadalupe.

O Sr. Inocêncio Oliveira, 2º Secretário, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupa-
da pelo Sr. Capitão Assumção, § 2° do art. 18 
do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Capitão Assumção) – Con-
cedo a palavra ao Sr. Deputado Inocêncio Oliveira. 

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PR – PE. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, os novos projetos reestruturadores da 
economia de Pernambuco, que está vivendo uma fase 
parecida com a dos anos 50/60, quando era Governador 

o engenheiro Cid Sampaio, ampliaram sensivelmente 
a oferta de empregos na região. A área do Porto de 
Suape e seu entorno, englobando os Municípios de 
Ipojuca e Escada, começam a sentir os efeitos bené-
ficos dos novos investimentos.

Na Refinaria Abreu e Lima, cujo sócio – a em-
presa venezuelana PDVSA – ainda não aportou 
nenhum recurso financeiro de investimento, há, no 
momento, 630 vagas, principalmente na área de cons-
trução civil, abrangendo as profissões de armador, 
carpinteiro, eletricista, montador, pedreiro, encana-
dor e topógrafo. Todas essas profissões existem no 
mercado e estão disponíveis, porque até então não 
havia demanda.

As autoridades do Governo Estadual estão preo-
cupadas em capacitar mão de obra para postos mais 
sofisticados. Não é raro ver nos aviões da rota Rio-São 
Paulo-Recife trabalhadores já contratados para as áre-
as de fresadores, montadores marítimos, operadores 
de máquinas soldadoras eletrônicas e auxiliares de 
montagem industrial.

A seleção centralizava-se, antes, em profissionais 
moradores nos Municípios vizinhos – Cabo, Escada, 
Jaboatão, Moreno, Recife, São Lourenço da Mata, 
Olinda, Abreu e Lima e Iguaraçu. Prevê-se para abril 
de 2011 um pico de demanda. A Agência do Trabalho 
de Pernambuco tem enviado para o setor de triagem 
(recursos humanos) da Refinaria Abreu e Lima cerca de 
50 operários, diariamente. É um fato excepcional numa 
região – a Mata Sul de Pernambuco – que sempre foi 
caracterizada como de subemprego ou de emprego 
sazonal na plantação de cana-de-açúcar (plantio, limpa 
de cana e operação das usinas de açúcar).

Mais de 5 mil candidatos a emprego na refinaria 
de petróleo já foram encaminhados a Suape, segundo 
estatísticas da Agência de Trabalho.

Há outras áreas de operação da Refinaria que 
precisam de ser preenchidas proximamente: bombeiro 
hidráulico, eletricista de força controle, operador de 
retroescavadeira, operador de máquinas compacta-
doras (rolos), marteleiro, montador de andaimes de 
ferro. Nenhuma dessas categorias aparecia, até re-
centemente, nos anúncios classificados de oferta de 
empregos em Pernambuco. Por aí, vê-se o impacto 
dos investimentos da Refinaria e, também, do Esta-
leiro Atlântico Sul no mercado de trabalho, com as 
consequências sociais de demanda de novas habi-
tações, transporte, restaurantes e serviços diversos, 
água e saneamento básico.

Em Suape e no seu entorno, os empregos distri-
buem-se, também, pelas “empresas satélites”, criadas 
como impacto da Refinaria e do Estaleiro: a Petroquí-
mica Suape (têxtil) oferecia 1.100 vagas (350 já foram 
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preenchidas). Há cargos técnicos de alto nível (Enge-
nharia, Química, Administração) e cargos de nível mé-
dio. Outras estão nas listas de empresas demandantes 
de mão de obra: RM Eólica (energia eólica); Pernod 
Ricard (bebidas); Pernambuco Construtora (construção 
civil); o próprio Porto de Suape; empresas de serviços 
diretos aos operadores de Suape (restaurantes, lancho-
netes, serviços de lavanderia, supermercados).

Creio que, nos próximos 2 anos, a Mata Sul de 
Pernambuco estará profundamente modificada nos 
seus aspectos humano, social e econômico e, em par-
ticular, no aspecto urbanístico, pois as atuais cidades 
serão, em breve, de porte médio e conurbadas, isto é, 
interligadas econômica e socialmente. Os novos proje-
tos mudam a face de Pernambuco a partir de hoje.

Muito obrigado.
O SR. VANDER LOUBET (PT – MS. Pronuncia 

o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, medidas tomadas no presente têm, com 
frequência, grande impacto sobre as próximas gera-
ções. Por isso, costuma-se dizer que os verdadeiros 
estadistas não deixam de enfrentar e resolver os pro-
blemas atuais, mas também agem sempre levando 
em conta o futuro.

Faço essas observações para destacar o alcance 
da sábia e corajosa iniciativa do Governo Lula, com a 
participação da então Ministra e hoje Presidente eleita 
Dilma Rousseff, de canalizar para a educação, a pes-
quisa e as agendas sociais os recursos obtidos com 
a exploração das riquezas do pré-sal.

Os beneficiários serão, assim, os mais jovens e, 
principalmente, os brasileiros que ainda estão por vir, 
de todos os Estados e Municípios, reduzindo as desi-
gualdades e descortinando tempos muito promissores 
para o País.

A proposta do Fundo Social, a ser formado com 
recursos oriundos do processo de exploração de 
petróleo e gás na camada pré-sal, prevê que ele se 
constituirá em “fonte regular de recursos para a rea-
lização de projetos e programas nas áreas de com-
bate à pobreza e de desenvolvimento da educação, 
da cultura, da ciência e tecnologia e da sustentabili-
dade ambiental”.

Já afirmei em outra ocasião, e reitero hoje, que 
essa é uma decisão louvável e histórica; uma decisão 
de estadista, cabe acrescentar, pois tomada com os 
olhos postos no futuro, pensando no que é melhor para 
o País em médio e longo prazos.

O combate à pobreza, prioridade definida pelo 
Presidente Lula antes mesmo de iniciar seu primei-
ro mandato, já produz resultados concretos. Estudo 
do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) 
mostra que, desde 2005, o País vive um processo de 

crescimento de renda para todos, especialmente para 
os mais pobres. Em consequência, estamos muito pró-
ximos de eliminar a pobreza extrema no Brasil. Esse 
é, aliás, um dos primeiros compromissos assumidos 
pela Presidente eleita Dilma Rousseff e se tornará 
claramente viável com a destinação de recursos do 
Fundo Social do Pré-Sal.

Da mesma forma, a educação tem alcançado 
grandes avanços no Governo Lula, mas o aporte de 
novas receitas permitirá que eles sejam acelerados. 
Com isso, poderemos enfrentar, entre outros proble-
mas, o analfabetismo dos maiores de 15 anos, o baixo 
número de anos de estudo, a defasagem entre idade 
e grau de ensino.

Também na linha de preocupação com o futuro 
e com a distribuição das riquezas do pré-sal em pro-
veito geral, e não apenas dos Estados e Municípios 
produtores, o Fundo Social prevê a destinação de re-
cursos para cultura, ciência e tecnologia e sustentabi-
lidade ambiental. O texto aprovado nesta Casa ainda 
inclui como destinatária a saúde pública, outro setor 
em que precisaremos fazer progressos significativos 
nos próximos anos.

Como bem observam os Ministros que assinaram 
a exposição de motivos do projeto que cria o Fundo 
Social, “os Governos devem atuar de modo a evitar que 
somente a geração atual usufrua dos benefícios da ex-
ploração de recursos finitos. Para tanto, é necessário 
que a riqueza do petróleo seja transformada em ativo 
cujo usufruto possa ser estendido no tempo, mesmo 
depois que o petróleo tenha se esgotado”.

Creio, portanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, que devemos fazer um grande esforço para 
concluir o quanto antes a votação do projeto do Fun-
do Social, que já esteve no Senado e voltou a esta 
Casa. Daremos, assim, o indispensável respaldo do 
Poder Legislativo à sensata decisão do Governo Lula 
de destinar a riqueza do pré-sal à melhoria do futuro 
de todos os brasileiros.

O petróleo um dia se esgotará, mas os benefícios 
dele advindos e transferidos ao conjunto da população 
permanecerão, tornando o Brasil um país mais justo, 
mais próspero e mais forte.

É o que todos queremos.
Muito obrigado. 

O Sr. Capitão Assumção, § 2° do art. 
18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Inocêncio 
Oliveira, 2º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Apre-
sentação de proposições.
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PROPOSIÇÕES APRESENTADAS 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 526, DE 2010 
(Do Sr. Vicentinho e outros)

Acrescenta parágrafo único ao art. 96 
da Constituição Federal, dispondo sobre a 
participação de servidores na eleição de 
membros dos órgãos diretivos dos Tribu-
nais de Justiça. 

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

Art. 1º O art. 96 da Constituição Federal passa a 
vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:

“Art. 96.  ................................................
 ..............................................................
Parágrafo único. Nas eleições para esco-

lha dos integrantes dos órgãos diretivos res-
ponsáveis pela administração dos Tribunais 
de Justiça será assegurada a participação, 
por meio de voto direto, dos servidores ocu-
pantes de cargo de provimento efetivo e dos 
juízes de direito em seus quadros de pessoal, 
nos termos definidos pelos respectivos regi-
mentos internos.”

Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vi-
gor na data de sua publicação.

Justificação

A presente proposição visa, mediante acrésci-
mo de dispositivo ao art. 96 da Constituição Federal, 
garantir a participação dos servidores efetivos e dos 
juízes de direito, por meio de voto direto, nas eleições 
para escolha dos integrantes dos órgãos diretivos res-
ponsáveis pela administração dos Tribunais de Justiça 
dos Estados e do Distrito Federal.

Pretendemos, com esta iniciativa, democratizar 
as eleições para a escolha dos membros da adminis-
tração dos Tribunais de Justiça, cujas decisões afetam 
diretamente a vida de milhares de servidores de car-
reira em todo o País.

Ressalte-se que a proposta não objetiva retirar 
do conjunto dos magistrados a prerrogativa de eleger 
os integrantes dos órgãos diretivos dos referidos Tri-
bunais, prevista no inciso I, alínea “a”, do art. 96 da 
Constituição. O que se pretende é a inclusão, no pro-
cesso eleitoral, da participação direta dos servidores 
e dos juízes de direito, nos termos a serem definidos 
pelos regimentos internos de cada Tribunal. 

Acreditamos que tal medida contribuirá para o 
aperfeiçoamento da atuação das referidas Cortes, 
uma vez que aproximará os servidores, que são peça 
fundamental na prestação jurisdicional, da direção das 
instituições a que servem.

É como justificamos a presente Proposta de 
Emenda à Constituição, na expectativa de sua apro-
vação pelos ilustres Pares.

Sala das Sessões, 14 de dezembro de 2010. – 
Deputado Vicentinho.

Proposição: PEC 0526/10
Autor da Proposição: Vicentinho e Outros

Ementa: Acrescenta parágrafo único ao art. 96 
da Constituição Federal, dispondo sobre a participa-
ção de servidores na eleição de membros dos órgãos 
diretivos dos Tribunais de Justiça.

Data de Apresentação: 14/12/2010
Possui Assinaturas Suficientes: SIM
Totais de Assinaturas:
Confirmadas:  197
Não Conferem:  004
Fora do Exercício:  002
Repetidas:  015
Ilegíveis:  000
Retiradas:  000
Total:  218

Assinaturas Confirmadas

1 ABELARDO CAMARINHA 1 PSB SP
2 ADEMIR CAMILO PDT MG
3 ALCENI GUERRA DEM PR
4 ALEX CANZIANI PTB PR
5 ALINE CORRÊA PP SP
6 ANDRÉ DE PAULA DEM PE
7 ANÍBAL GOMES PMDB CE
8 ANSELMO DE JESUS PT RO
9 ANTÔNIO ANDRADE PMDB MG
10 ANTONIO BULHÕES PRB SP
11 ANTÔNIO CARLOS BIFFI PT MS
12 ANTONIO CRUZ PP MS
13 ANTONIO JOSÉ MEDEIROS PT PI
14 ARIOSTO HOLANDA PSB CE
15 ARMANDO ABÍLIO PTB PB
16 ARNON BEZERRA PTB CE
17 ASDRUBAL BENTES PMDB PA
18 ASSIS DO COUTO PT PR
19 ÁTILA LINS PMDB AM
20 ÁTILA LIRA PSB PI
21 AUGUSTO FARIAS PTB AL
22 BERNARDO ARISTON PMDB RJ
23 BETINHO ROSADO DEM RN
24 BETO ALBUQUERQUE PSB RS
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25 BETO FARO PT PA
26 BISPO GÊ TENUTA DEM SP
27 BONIFÁCIO DE ANDRADA PSDB MG
28 CÂNDIDO VACCAREZZA PT SP
29 CAPITÃO ASSUMÇÃO PSB ES
30 CARLOS ALBERTO CANUTO PSC AL
31 CARLOS ALBERTO LERÉIA PSDB GO
32 CARLOS BRANDÃO PSDB MA
33 CARLOS EDUARDO CADOCA PSC PE
34 CARLOS SANTANA PT RJ
35 CARLOS ZARATTINI PT SP
36 CELSO MALDANER PMDB SC
37 CEZAR SILVESTRI PPS PR
38 CHARLES LUCENA PTB PE
39 CHICO ALENCAR PSOL RJ
40 CHICO DA PRINCESA PR PR
41 CIDA DIOGO PT RJ
42 CIRO PEDROSA PV MG
43 CLEBER VERDE PRB MA
44 COLBERT MARTINS PMDB BA
45 DAMIÃO FELICIANO PDT PB
46 DANIEL ALMEIDA PCdoB BA
47 DAVI ALCOLUMBRE DEM AP
48 DÉCIO LIMA PT SC
49 DEVANIR RIBEIRO PT SP
50 DOMINGOS DUTRA PT MA
51 DR. NECHAR PP SP
52 DR. PAULO CÉSAR PR RJ
53 DR. UBIALI PSB SP
54 EDGAR MOURY PMDB PE
55 EDIO LOPES PMDB RR
56 EDMAR MOREIRA PR MG
57 EDMILSON VALENTIM PCdoB RJ
58 EDUARDO CUNHA PMDB RJ
59 EDUARDO DA FONTE PP PE
60 EDUARDO LOPES PRB RJ
61 EDUARDO VALVERDE PT RO
62 ELIENE LIMA PP MT
63 ELISMAR PRADO PT MG
64 ENIO BACCI PDT RS
65 EUDES XAVIER PT CE
66 EUGÊNIO RABELO PP CE
67 EUNÍCIO OLIVEIRA PMDB CE
68 EVANDRO MILHOMEN PCdoB AP
69 FELIPE BORNIER PHS RJ
70 FÉLIX MENDONÇA DEM BA
71 FERNANDO DE FABINHO DEM BA
72 FERNANDO MARRONI PT RS
73 FERNANDO NASCIMENTO PT PE
74 FILIPE PEREIRA PSC RJ
75 FLÁVIO BEZERRA PRB CE
76 FRANCISCO PRACIANO PT AM
77 FRANCISCO RODRIGUES DEM RR

78 FRANCISCO ROSSI PMDB SP
79 GASTÃO VIEIRA PMDB MA
80 GEORGE HILTON PRB MG
81 GERALDO PUDIM PR RJ
82 GERALDO SIMÕES PT BA
83 GERALDO THADEU PPS MG
84 GIOVANNI QUEIROZ PDT PA
85 GIVALDO CARIMBÃO PSB AL
86 GLADSON CAMELI PP AC
87 GONZAGA PATRIOTA PSB PE
88 GORETE PEREIRA PR CE
89 HOMERO PEREIRA PR MT
90 ILDERLEI CORDEIRO PPS AC
91 IRINY LOPES PT ES
92 JACKSON BARRETO PMDB SE
93 JAIME MARTINS PR MG
94 JÔ MORAES PCdoB MG
95 JOÃO DADO PDT SP
96 JOÃO MAGALHÃES PMDB MG
97 JOÃO OLIVEIRA DEM TO
98 JOÃO PAULO CUNHA PT SP
99 JOAQUIM BELTRÃO PMDB AL
100 JORGE KHOURY DEM BA
101 JOSÉ AIRTON CIRILO PT CE
102 JOSÉ CHAVES PTB PE
103 JOSÉ FERNANDO APARECIDO DE OLIVE PV 
MG
104 JOSÉ GUIMARÃES PT CE
105 JOSÉ MAIA FILHO DEM PI
106 JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS PR MG
107 JÚLIO CESAR DEM PI
108 JURANDIL JUAREZ PMDB AP
109 LELO COIMBRA PMDB ES
110 LEONARDO MONTEIRO PT MG
111 LEONARDO VILELA PSDB GO
112 LINCOLN PORTELA PR MG
113 LINDOMAR GARÇON PV RO
114 LUCIANA COSTA PR SP
115 LUCIANA GENRO PSOL RS
116 LUIZ BASSUMA PV BA
117 LUIZ BITTENCOURT PMDB GO
118 LUIZ SÉRGIO PT RJ
119 MAGELA PT DF
120 MAJOR FÁBIO DEM PB
121 MANATO PDT ES
122 MANUELA D’ÁVILA PCdoB RS
123 MARCELO SERAFIM PSB AM
124 MARCIO JUNQUEIRA DEM RR
125 MÁRCIO MARINHO PRB BA
126 MARCO MAIA PT RS
127 MARCONDES GADELHA PSC PB
128 MARCOS LIMA PMDB MG
129 MARIA DO ROSÁRIO PT RS
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130 MARIA HELENA PSB RR
131 MÁRIO DE OLIVEIRA PSC MG
132 MÁRIO HERINGER PDT MG
133 MAURÍCIO QUINTELLA LESSA PR AL
134 MAURÍCIO RANDS PT PE
135 MAURO LOPES PMDB MG
136 MAURO NAZIF PSB RO
137 MILTON MONTI PR SP
138 MOACIR MICHELETTO PMDB PR
139 MOISES AVELINO PMDB TO
140 NEILTON MULIM PR RJ
141 NELSON MEURER PP PR
142 NELSON PELLEGRINO PT BA
143 NELSON TRAD PMDB MS
144 NILSON MOURÃO PT AC
145 NILSON PINTO PSDB PA
146 OSMAR JÚNIOR PCdoB PI
147 OSVALDO REIS PMDB TO
148 PAES LANDIM PTB PI
149 PASTOR MANOEL FERREIRA PR RJ
150 PAULO HENRIQUE LUSTOSA PMDB CE
151 PAULO PIAU PMDB MG
152 PAULO ROBERTO PEREIRA PTB RS
153 PAULO ROCHA PT PA
154 PAULO RUBEM SANTIAGO PDT PE
155 PEDRO CHAVES PMDB GO
156 PEDRO NOVAIS PMDB MA
157 PEDRO WILSON PT GO
158 PEPE VARGAS PT RS
159 PINTO ITAMARATY PSDB MA
160 POMPEO DE MATTOS PDT RS
161 PROFESSOR RUY PAULETTI PSDB RS
162 PROFESSOR SETIMO PMDB MA
163 RATINHO JUNIOR PSC PR
164 REGINALDO LOPES PT MG
165 RENATO MOLLING PP RS
166 RIBAMAR ALVES PSB MA
167 RICARDO BERZOINI PT SP
168 ROBERTO BRITTO PP BA
169 ROBERTO SANTIAGO PV SP
170 RÔMULO GOUVEIA PSDB PB
171 ROSE DE FREITAS PMDB ES
172 RUBENS OTONI PT GO
173 SANDES JÚNIOR PP GO
174 SEBASTIÃO BALA ROCHA PDT AP
175 SÉRGIO BARRADAS CARNEIRO PT BA
176 SÉRGIO MORAES PTB RS
177 SEVERIANO ALVES PMDB BA
178 SILAS BRASILEIRO PMDB MG
179 SIMÃO SESSIM PP RJ
180 SOLANGE ALMEIDA PMDB RJ
181 TADEU FILIPPELLI PMDB DF
182 TAKAYAMA PSC PR

183 ULDURICO PINTO PHS BA
184 VALADARES FILHO PSB SE
185 VANDER LOUBET PT MS
186 VELOSO PMDB BA
187 VICENTINHO PT SP
188 VICENTINHO ALVES PR TO
189 VIGNATTI PT SC
190 VIRGÍLIO GUIMARÃES PT MG
191 VITAL DO RÊGO FILHO PMDB PB
192 WALDIR MARANHÃO PP MA
193 WILLIAM WOO PPS SP
194 WOLNEY QUEIROZ PDT PE
195 ZÉ GERALDO PT PA
196 ZÉ GERARDO PMDB CE
197 ZEQUINHA MARINHO PSC PA

Assinaturas que Não Conferem

1 CIRO NOGUEIRA PP PI
2 FERNANDO FERRO PT PE
3 WELLINGTON ROBERTO PR PB
4 WILSON SANTIAGO PMDB PB

Assinaturas de Deputados(as) fora do Exercício

1 JORGE BITTAR PT RJ
2 LEONARDO PICCIANI PMDB RJ

Assinaturas Repetidas

1 ARIOSTO HOLANDA PSB CE (confirmada)
2 BERNARDO ARISTON PMDB RJ (confirmada)
3 CARLOS SANTANA PT RJ (confirmada)
4 CELSO MALDANER PMDB SC (confirmada)
5 DAMIÃO FELICIANO PDT PB (confirmada)
6 EDMAR MOREIRA PR MG (confirmada)
7 ELIENE LIMA PP MT (confirmada)
8 GLADSON CAMELI PP AC (confirmada)
9 JOÃO DADO PDT SP (confirmada)
10 JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS PR MG 
(confirmada)
11 LUCIANA GENRO PSOL RS (confirmada)
12 PAULO PIAU PMDB MG (confirmada)
13 PEDRO NOVAIS PMDB MA (confirmada)
14 RIBAMAR ALVES PSB MA (confirmada)
15 ZEQUINHA MARINHO PSC PA (confirmada)

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 527, DE 2010 

(Do Sr. Giovanni Queiroz e outros)

Dá nova redação ao § 4° do art. 18 da 
Constituição da República Federativa do 
Brasil, para restabelecer a competência 
dos Estados para legislar sobre criação, 
fusão, incorporação e desmembramento 
de Municípios.



Dezembro de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 15 51213 

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 § 4º do art. 18 da Constituição Federal 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 18.  ................................................
 ..............................................................
§ 4° A criação, a incorporação, a fusão e 

o desmembramento de Municípios preservarão 
a continuidade e a unidade histórico-cultural 
do ambiente urbano, far-se-ão por lei estadual 
até seis meses antes das eleições municipais, 
obedecidos os requisitos previstos em lei com-
plementar estadual, e dependerão de consul-
ta prévia, mediante plebiscito, às populações 
diretamente interessadas’’. (NR)

Art. 2° Esta Emenda Constitucional entra em vi-
gor na data de sua publicação.

Justificação

A presente proposição restabelece a competên-
cia dos Estados para legislar sobre criação, a incor-
poração, a fusão e o desmembramento de Municípios 
que lhe foram subtraídas pela Emenda Constitucional 
n° 15, de 1996, em vigor, cuja redação transferiu para 
a União a quase totalidade das competências sobre 
a matéria. A nova redação proposta para o § 4° do 
art. 18 da Constituição Federal reconstitui a redação 
aprovada pelo constituinte originário de 1988, com o 
objetivo de afastar ameaças que atualmente pairam 
sobre o princípio federativo, adotado e aperfeiçoado, 
desde a primeira Constituição republicana de 1891, 
em sucessivos textos constitucionais. 

Se compararmos o texto modificado, em vigor, que 
se busca revogar, com a redação original do § 4° do art. 
18 da Constituição Federal, que se pretende restaurar, 
podemos compreender o retrocesso institucional que, 
real e potencialmente, vem sendo patrocinado e inspi-
rado pela Emenda Constitucional n° 15, de 1996. 

Antes de qualquer análise, é imperioso destacar 
que o texto modificado, em vigor, altera totalmente o 
conteúdo aprovado pelo constituinte originário e apre-
senta termos e frases imprecisas ou incompletas que 
geram dúvidas e dificuldades para sua interpretação 
e regulamentação. 

Contrariando o princípio de autonomia dos Es-
tados no que diz respeito à competência para legislar 
sobre assuntos de seu peculiar interesse, o texto cons-
titucional modificado pela referida Emenda atribui-lhe 
apenas a elaboração de uma lei estadual que, embora 
afirme que seria através dela que far-se-ia a criação 

de Municípios, dependerá da aprovação de instrumen-
tos legislativos e documentos federais de, pelo menos, 
quatro espécies: 

a) uma lei complementar federal deter-
minando o prazo para criação de municípios 
e não mais “uma lei complementar estadual 
estabelecendo requisitos mínimos” como es-
tabeleceu o constituinte originário;

b) um decreto legislativo federal, como su-
gere a sua redação, convocando consulta plebis-
citária às populações dos municípios “envolvidos” 
e não um decreto legislativo estadual convocando 
consulta plebiscitária “às populações diretamente 
interessadas”, conforme foi anteriormente esta-
belecido pelo constituinte originário;

c) um estudo de viabilidade municipal, 
prévio ao plebiscito, não exigido pelo consti-
tuinte originário nos documentos e discussões 
oriundos da Subcomissão dos Municípios e 
Regiões – parte da Comissão Temática da Or-
ganização do Estado na Assembléia Nacional 
Constituinte de 1987-88, -, ou nas inúmeras 
emendas que lhe foram apresentadas;

d) uma lei ordinária destinada a apresentar 
e divulgar o referido estudo de viabilidade muni-
cipal que também não foi citado pelo constituinte 
originário nem foi referência em quaisquer dis-
cussões ou documentos oriundos da Subcomis-
são dos Municípios e Regiões da Assembléia 
Nacional Constituinte de 1987/88.

Evidencia-se, portanto, que a Emenda Constitu-
cional n° 15, de 1996, por algum motivo que não cabe 
aqui investigar, “desconhece” todo o trabalho do que 
foi considerado o mais importante fórum de debates 
da Assembléia Nacional Constituinte – a Comissão Te-
mática da Organização do Estado. Considerando que 
foi nessa Comissão Temática que se aprofundaram 
os debates sobre a Federação brasileira, semelhante 
“desconhecimento” exige do Congresso Nacional inicia-
tivas legislativas, como a que ora esta sendo proposta, 
tendentes a reposicionar o debate sobre a natureza e 
o sentido do federalismo nacional.

Importa considerar, na apreciação desta maté-
ria, que o contexto histórico que presidiu a institucio-
nalização da Federação no Brasil foi diverso e oposto 
ao que se verificou nos Estados Unidos, país sede do 
modelo clássico de federalismo, onde a Federação 
nasceu, em 1787, por associação de treze colônias 
independentes que tinham no idioma inglês predomi-
nante o principal elemento comum de identificação. 
Diferentemente desse modelo que ficou conhecido 
como federalismo de associação ou por agregação, 
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a Federação Brasileira nasce de um Estado unitário e 
imperial, que adota a República Federativa sob pres-
são da inadiável necessidade de descentralização, 
uma particularidade de nossa formação política que 
vem sendo denominada de federalismo de descen-
tralização ou por segregação. 

Não por acaso, as questões geopolíticas sempre 
estiveram presentes como temática importante do deba-
te nacional, mormente em um país de dimensões conti-
nentais como o Brasil que, desde o início da colonização 
no século XVI, sempre teve seus centros de poder local 
envolvidos por aspirações autonomistas e no centro das 
demandas por descentralização. São consideráveis os re-
gistros históricos sobre manifestações de inconformismo 
de nossas “cidades” e “vilas” coloniais frente ao centralis-
mo da metrópole portuguesa, fenômeno que se repete 
hoje nos Municípios como são denominados, desde o 
Império, os centros de poder local no Brasil. 

À exceção do período em que vigorou a Carta 
Política do Estado Novo, entre 1937 e 1945, todas as 
constituições republicanas brasileiras incluíram dis-
positivos que consagraram os Estados como entes 
autônomos da Federação, a exemplo da Constituição 
de 1891 que, em seu art. 63, dispõe que cada Estado 
reger-se-á pela constituição e leis que adotar, res-
peitados os princípios constitucionais da União. E, 
no que diz respeito aos Municípios, a referida Constitui-
ção de 1891 dispõe, em seu art. 68 que “os Estados 
organizar-se-ão de forma que fique assegurada a 
autonomia dos Municípios em tudo quanto respeite 
ao seu peculiar interesse. 

Entretanto, a autonomia municipal só iria adquirir 
as garantias para o seu exercício a partir da Constituição 
de 1934 que, pela primeira vez, dotou os Municípios de 
fontes de receitas próprias através da outorga de compe-
tências tributárias específicas, iniciativa que foi seguida 
e ampliada pelas Constituições de 1946 e 1967.

E, reforçando os lineamentos do nosso federalismo 
de descentralização, a atual Constituição de 1988 elevou 
o Município brasileiro ao patamar de entidade formativa 
e autônoma de nossa Federação que, juntamente com a 
União e os Estados, conforma o nosso federalismo trino e 
consolida o sentido que presidiu a evolução histórica de 
nossas instituições democráticas e republicanas.

Do esboço histórico realizado acima, é lícito con-
cluir que o federalismo nacional tem um fio condutor de 
sua construção, presente desde o início da colonização, 
perdurando durante todo o processo de ocupação até 
o traçado definitivo das fronteiras territoriais brasileiras 
nas primeiras décadas do século vinte. A natureza des-
centralizadora que presidiu a nossa formação histórica, 
ao lado do dinamismo geopolítico que lhe dá sentido, 
inspiram esta proposição legislativa, indispensável para 

fazer frente às atuais e recorrentes ameaças centraliza-
doras, de cunho autoritário e potencialmente desagre-
gador do Brasil e de sua peculiar Federação.

As ameaças em referência estão claramente 
expressas no Parecer que aprovou, em Plenário da 
Câmara dos Deputados, a Proposta de Emenda à 
Constituição nº 41, de 1991, que deu origem à Emenda 
Constitucional n° 15, de 1996. Na oportunidade, o De-
putado Antônio Geraldo, designado Relator na Comis-
são Especial e em Plenário, defendeu a competência 
da União para arbitrar sobre a criação de Municípios, 
sob o argumento de que, após a sua elevação à con-
dição de membro da Federação, o que se discute 
não é a divisão territorial, mas a aceitação, pela 
Federação, de um novo ente, um novo membro. E, 
a seguir, acrescenta em tom definitivo: ninguém se 
não a própria Federação pode dispor sobre a cria-
ção e a integração a si de um novo membro, como 
serão os Municípios em criação. 

Depois de afirmar, em outro trecho de seu Pa-
recer, que o objetivo da proposição em exame era 
aperfeiçoar a cláusula pétrea do constitucionalismo 
pátrio, representada na forma federativa de Estado, o 
Deputado Antônio Geraldo surpreende com esta frase 
absolutamente inadequada quando inserido num de-
bate político-parlamentar sobre a forma federativa do 
Estado brasileiro: o aumento do número de Comu-
nas (ou seja, de Municípios) só faz diminuir a fatia 
que a cada um toca, pois se é maior o número de 
convivas, é o mesmo o tamanho do bolo ... .

A persistir esta “nova interpretação” do federalismo 
nacional, todos os demais elementos que sustentam a 
autonomia dos Estados e Municípios tenderão a per-
der força, abrindo espaço para todas as aventuras de 
cunho autoritário e desagregador com potencial para 
abalar os alicerces sobre os quais se ergue a Repú-
blica Federativa do Brasil. 

O que se pretende, finalmente, ao apresentar esta 
Proposta de Emenda à Constituição ao exame do Con-
gresso Nacional, é restabelecer a redação apresentada 
pelo constituinte originário ao § 4° do art. 18 da Consti-
tuição Federal, a qual restitui às “populações diretamente 
interessadas” o poder de criação, incorporação, fusão e 
desmembramento de Municípios, há quatorze anos en-
gessado e dependente de legislações e iniciativas dos 
poderes legislativo e executivo da União, competências 
que lhe foram atribuídas, por lamentável engano ou inad-
vertência, pela Emenda Constitucional n° 15, de 1996. 

Em outras palavras, o que se pretende é devolver 
aos Estados sua legítima competência para viabilizar 
a presença efetiva do poder público municipal nos limi-
tes de seus respectivos territórios e, por extensão, em 
cada ponto do território nacional onde a densidade de 
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assentamos populacionais e o convívio humano tor-
nem necessária a presença organizada de Prefeituras 
e Câmaras Municipais. 

Pelas razões acima expostas, encarecemos o 
apoiamento dos nobres Pares para a aprovação da 
presente Proposta de Emenda à Constituição.

Sala das Sessões, 14 de dezembro de 2010. –  
Giovanni Queiroz, Deputado Federal PDT – PA. 

Proposição: PEC 0527/10
Autor da Proposição: Giovanni Queiroz e Outros
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Ementa: Dá nova redação ao § 4º do art. 18 da 
Constituição da República Federativa do Brasil, para 
restabelecer a competência dos Estados para legislar 
sobre criação, fusão, incorporação e desmembramen-
to de Municípios.
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2 ADEMIR CAMILO PDT MG
3 AELTON FREITAS PR MG
4 AFONSO HAMM PP RS
5 ALCENI GUERRA DEM PR
6 ALEX CANZIANI PTB PR
7 ALINE CORRÊA PP SP
8 ANDRE VARGAS PT PR
9 ANÍBAL GOMES PMDB CE
10 ANSELMO DE JESUS PT RO
11 ANTÔNIO ANDRADE PMDB MG
12 ANTONIO BULHÕES PRB SP
13 ANTÔNIO CARLOS BIFFI PT MS
14 ANTONIO CARLOS BISCAIA PT RJ
15 ANTONIO CRUZ PP MS
16 ANTONIO JOSÉ MEDEIROS PT PI
17 ANTÔNIO ROBERTO PV MG
18 ARMANDO ABÍLIO PTB PB
19 ARNON BEZERRA PTB CE
20 ASSIS DO COUTO PT PR
21 ÁTILA LIRA PSB PI
22 AUGUSTO FARIAS PTB AL
23 BENEDITO DE LIRA PP AL
24 BERNARDO ARISTON PMDB RJ
25 BETINHO ROSADO DEM RN
26 BETO ALBUQUERQUE PSB RS

27 BISPO GÊ TENUTA DEM SP
28 BONIFÁCIO DE ANDRADA PSDB MG
29 CAPITÃO ASSUMÇÃO PSB ES
30 CARLOS ALBERTO CANUTO PSC AL
31 CARLOS ALBERTO LERÉIA PSDB GO
32 CARLOS SANTANA PT RJ
33 CARLOS ZARATTINI PT SP
34 CELSO MALDANER PMDB SC
35 CIRO NOGUEIRA PP PI
36 CIRO PEDROSA PV MG
37 CLEBER VERDE PRB MA
38 COLBERT MARTINS PMDB BA
39 DAGOBERTO PDT MS
40 DAMIÃO FELICIANO PDT PB
41 DANIEL ALMEIDA PCdoB BA
42 DAVI ALCOLUMBRE DEM AP
43 DEVANIR RIBEIRO PT SP
44 DOMINGOS DUTRA PT MA
45 DR. NECHAR PP SP
46 DR. PAULO CÉSAR PR RJ
47 DR. UBIALI PSB SP
48 EDGAR MOURY PMDB PE
49 EDINHO BEZ PMDB SC
50 EDIO LOPES PMDB RR
51 EDMAR MOREIRA PR MG
52 EDUARDO LOPES PRB RJ
53 EDUARDO VALVERDE PT RO
54 ELISMAR PRADO PT MG
55 EUGÊNIO RABELO PP CE
56 EUNÍCIO OLIVEIRA PMDB CE
57 FÁBIO FARIA PMN RN
58 FELIPE BORNIER PHS RJ
59 FÉLIX MENDONÇA DEM BA
60 FERNANDO CHIARELLI PDT SP
61 FERNANDO CORUJA PPS SC
62 FERNANDO MELO PT AC
63 FERNANDO NASCIMENTO PT PE
64 FLÁVIO BEZERRA PRB CE
65 FLÁVIO DINO PCdoB MA
66 FRANCISCO RODRIGUES DEM RR
67 FRANCISCO ROSSI PMDB SP
68 GASTÃO VIEIRA PMDB MA
69 GERALDO PUDIM PR RJ
70 GERALDO SIMÕES PT BA
71 GIOVANNI QUEIROZ PDT PA
72 GIVALDO CARIMBÃO PSB AL
73 GLADSON CAMELI PP AC
74 GONZAGA PATRIOTA PSB PE
75 HOMERO PEREIRA PR MT
76 ILDERLEI CORDEIRO PPS AC
77 JACKSON BARRETO PMDB SE
78 JAIME MARTINS PR MG
79 JAIR BOLSONARO PP RJ
80 JEFFERSON CAMPOS PSB SP
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81 JÔ MORAES PCdoB MG
82 JOÃO DADO PDT SP
83 JOÃO MAGALHÃES PMDB MG
84 JOÃO OLIVEIRA DEM TO
85 JOÃO PAULO CUNHA PT SP
86 JOÃO PIZZOLATTI PP SC
87 JOAQUIM BELTRÃO PMDB AL
88 JOSÉ AIRTON CIRILO PT CE
89 JOSÉ MAIA FILHO DEM PI
90 JOSÉ OTÁVIO GERMANO PP RS
91 JOSÉ PAULO TÓFFANO PV SP
92 JULIÃO AMIN PDT MA
93 JÚLIO CESAR DEM PI
94 JÚLIO DELGADO PSB MG
95 JURANDIL JUAREZ PMDB AP
96 LÁZARO BOTELHO PP TO
97 LEANDRO SAMPAIO PPS RJ
98 LELO COIMBRA PMDB ES
99 LEONARDO MONTEIRO PT MG
100 LEONARDO QUINTÃO PMDB MG
101 LEONARDO VILELA PSDB GO
102 LÍDICE DA MATA PSB BA
103 LINDOMAR GARÇON PV RO
104 LUCIANA COSTA PR SP
105 LUCIANA GENRO PSOL RS
106 LÚCIO VALE PR PA
107 LUIZ BASSUMA PV BA
108 LUIZ CARLOS BUSATO PTB RS
109 LUIZ CARREIRA DEM BA
110 LUIZ SÉRGIO PT RJ
111 MAGELA PT DF
112 MAJOR FÁBIO DEM PB
113 MANATO PDT ES
114 MARCELO SERAFIM PSB AM
115 MARCIO JUNQUEIRA DEM RR
116 MÁRCIO MARINHO PRB BA
117 MARCONDES GADELHA PSC PB
118 MARCOS LIMA PMDB MG
119 MÁRIO HERINGER PDT MG
120 MAURO BENEVIDES PMDB CE
121 MENDES RIBEIRO FILHO PMDB RS
122 MENDONÇA PRADO DEM SE
123 MILTON MONTI PR SP
124 MOACIR MICHELETTO PMDB PR
125 NEILTON MULIM PR RJ
126 NELSON BORNIER PMDB RJ
127 NELSON MARQUEZELLI PTB SP
128 NELSON MEURER PP PR
129 NELSON TRAD PMDB MS
130 NILSON PINTO PSDB PA
131 OSMAR JÚNIOR PCdoB PI
132 OSVALDO REIS PMDB TO
133 PAES DE LIRA PTC SP
134 PAES LANDIM PTB PI

135 PAULO BAUER PSDB SC
136 PAULO HENRIQUE LUSTOSA PMDB CE
137 PAULO PEREIRA DA SILVA PDT SP
138 PAULO PIAU PMDB MG
139 PAULO ROBERTO PEREIRA PTB RS
140 PAULO ROCHA PT PA
141 PAULO RUBEM SANTIAGO PDT PE
142 PEDRO CHAVES PMDB GO
143 PEDRO NOVAIS PMDB MA
144 PEDRO WILSON PT GO
145 PINTO ITAMARATY PSDB MA
146 POMPEO DE MATTOS PDT RS
147 PROFESSOR RUY PAULETTI PSDB RS
148 PROFESSOR SETIMO PMDB MA
149 RATINHO JUNIOR PSC PR
150 REBECCA GARCIA PP AM
151 REGINALDO LOPES PT MG
152 RIBAMAR ALVES PSB MA
153 RICARDO BERZOINI PT SP
154 ROBERTO ALVES PTB SP
155 ROBERTO BRITTO PP BA
156 ROBERTO SANTIAGO PV SP
157 RODRIGO DE CASTRO PSDB MG
158 RÔMULO GOUVEIA PSDB PB
159 RUBENS OTONI PT GO
160 SABINO CASTELO BRANCO PTB AM
161 SANDES JÚNIOR PP GO
162 SANDRO MABEL PR GO
163 SEBASTIÃO BALA ROCHA PDT AP
164 SÉRGIO MORAES PTB RS
165 SEVERIANO ALVES PMDB BA
166 SILAS BRASILEIRO PMDB MG
167 SOLANGE ALMEIDA PMDB RJ
168 TAKAYAMA PSC PR
169 ULDURICO PINTO PHS BA
170 VELOSO PMDB BA
171 VICENTE ARRUDA PR CE
172 VICENTINHO PT SP
173 VICENTINHO ALVES PR TO
174 VIRGÍLIO GUIMARÃES PT MG
175 VITAL DO RÊGO FILHO PMDB PB
176 WALDIR MARANHÃO PP MA
177 WILSON BRAGA PMDB PB
178 WOLNEY QUEIROZ PDT PE
179 ZÉ GERALDO PT PA
180 ZÉ GERARDO PMDB CE
181 ZÉ VIEIRA PR MA
182 ZEQUINHA MARINHO PSC PA

Assinaturas que Não Conferem

1 MAURÍCIO TRINDADE PR BA
2 WILSON SANTIAGO PMDB PB

Assinaturas Repetidas

1 ABELARDO CAMARINHA PSB SP (confirmada)
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2 ALEX CANZIANI PTB PR (confirmada)
3 ANÍBAL GOMES PMDB CE (confirmada)
4 ANTONIO JOSÉ MEDEIROS PT PI (confirmada)
5 ANTÔNIO ROBERTO PV MG (confirmada)
6 BENEDITO DE LIRA PP AL (confirmada)
7 BETINHO ROSADO DEM RN (confirmada)
8 CELSO MALDANER PMDB SC (confirmada)
9 DAMIÃO FELICIANO PDT PB (confirmada)
10 ELISMAR PRADO PT MG (confirmada)
11 JOÃO OLIVEIRA DEM TO (confirmada)
12 JOSÉ MAIA FILHO DEM PI (confirmada)
13 JOSÉ MAIA FILHO DEM PI (confirmada)
14 PINTO ITAMARATY PSDB MA (confirmada)
15 VELOSO PMDB BA (confirmada)
16 VITAL DO RÊGO FILHO PMDB PB (confirmada)
17 VITAL DO RÊGO FILHO PMDB PB (confirmada)
18 VITAL DO RÊGO FILHO PMDB PB (não confere)
19 WILSON SANTIAGO PMDB PB (não confere)
20 ZÉ GERARDO PMDB CE (confirmada)

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR  
Nº 604, DE 2010 

(Do Sr. Vitor Penido)

Regulamenta o § 4º do art. 18 da Cons-
tituição Federal.

O Congresso Nacional decreta:

CAPÍTULO I 
Disposições Gerais

Art. 1º Esta lei complementar dispõe sobre a 
criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento 
de municípios, nos termos do §4º do art. 18 da Cons-
tituição Federal.

Art. 2º A criação, a incorporação, a fusão e o 
desmembramento de Municípios preservarão a conti-
nuidade territorial e a unidade histórico-cultural do am-
biente urbano e far-se-ão por lei estadual, obedecidos 
os procedimentos, prazos e condições estabelecidas 
por esta lei complementa.

§ 1º A criação, a incorporação, a fusão e o des-
membramento de Municípios de que trata o caput 
dependerão da realização de Estudo de Viabilidade 
Municipal e de consulta prévia, mediante plebiscito, à 
população dos Municípios envolvidos.

§ 2º É vedada a criação, incorporação, fusão e o 
desmembramento de Municípios quando implicarem 
em inviabilidade econômico-financeira de quaisquer 
dos Municípios envolvidos.

§ 3º Nenhuma área urbana de sede municipal 
poderá ser desmembrada para a criação de Município, 
salvo se a sede possuir mais de 500 mil habitantes.

Art. 3º Para os efeitos desta lei complementar, 
considera-se:

I – criação: a emancipação de área integrante de 
um ou mais Municípios pré-existentes, originando um 
novo Município com personalidade jurídica própria;

II – incorporação: a completa integração de um 
Município a outro pré-existente, perdendo o Município 
integrado sua personalidade jurídica, prevalecendo a 
do Município incorporador;

III – fusão: a completa integração de dois ou mais 
Municípios pré-existentes, originando um novo Muni-
cípio com personalidade jurídica própria;

IV – desmembramento: a separação de área de 
um Município pré-existente, para integrar-se a um outro 
Município também pré-existente, prevalecendo a per-
sonalidade jurídica do Município a que se integrar;

V – Municípios envolvidos: aqueles que sofrerem 
alteração em sua área geográfica, decorrente de cria-
ção, incorporação, fusão ou desmembramento.

Art. 4° Os procedimentos destinados à criação, 
à incorporação, à fusão e ao desmembramento de 
Municípios não podem ser iniciados ou continuados 
no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro do ano 
em que se realizarem eleições presidenciais, federais, 
estaduais ou municipais.

§ 1º Os atos iniciados e não encerrados no pe-
ríodo a que se refere o caput ficam automaticamente 
sobrestados, devendo ser reiniciados após o fim do 
período citado no caput.

§ 2º São nulos os atos realizado dentro do perí-
odo de que trata o caput. 

Art. 5º O processo de criação, incorporação, fusão 
e desmembramento de Municípios terá início mediante 
requerimento dirigido à assembléia legislativa do Es-
tado, assinado por eleitores domiciliados nas áreas 
territoriais dos Municípios envolvidos.

Parágrafo único. O requerimento de que trata 
o caput deste artigo será acompanhado de mapas e 
memorial descritivo da área territorial a ser criada, in-
corporada, fundida ou desmembrada, além de dados 
socioeconômicos que justifiquem a pretensão.

Art. 6º Os Estudos de Viabilidade Municipal para 
criação, fusão, incorporação e desmembramento de 
Municípios deverão ser elaborados pelo órgão respon-
sável pelo planejamento do governo estadual.

Parágrafo único. O Estudo de Viabilidade Mu-
nicipal a que se refere o caput deverá ser conclusivo 
quanto à viabilidade ou não, observando o atendimento 
dos requisitos de viabilidade e procedimentos estabe-
lecidos nesta lei complementar.

Art. 7º No caso de o Estudo de Viabilidade Muni-
cipal a que se refere o art. 6º desta lei complementar 
concluir pela viabilidade da criação, fusão, incorpora-
ção ou desmembramento requerido, será apresentado 
projeto de decreto legislativo à assembléia legislativa 
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estadual, convocando plebiscito junto à população dos 
Municípios envolvidos.

Art. 8º Proclamado o resultado do plebiscito e em 
caso de manifestação favorável, será apresentado pro-
jeto de lei à assembléia legislativa estadual propondo 
a criação, a fusão, a incorporação ou o desmembra-
mento requerido.

Parágrafo único. Rejeitada em plebiscito a criação, 
a incorporação, a fusão e o desmembramento de Mu-
nicípio, é vedada a realização de novo plebiscito sobre 
a mesma alteração territorial no prazo de dez anos.

Art. 9º O projeto de lei a que se refere o art. 8º 
desta lei complementar definirá, entre outros:

I – nome, sede, limites e confrontações geográ-
ficas dos Municípios envolvidos;

II – a comarca judiciária de que fará parte;
III – os distritos se houver, com as respectivas 

divisas;
IV – forma de sucessão e repartição de bens, di-

reitos e obrigações dos Municípios envolvidos;
V – forma de absorção e aproveitamento de fun-

cionários públicos, assegurados os direitos e garantias 
adquiridas ao tempo da transformação.

CAPÍTULO II 
Da Criação

Art. 10. No caso de criação de Município, o re-
querimento a que se refere o caput do art. 5º deverá 
ser subscrito por, no mínimo, vinte por cento dos elei-
tores domiciliados nas áreas territoriais dos Municípios 
envolvidos.

Art. 11. O Estudo de Viabilidade Municipal para 
a criação de Município tem por finalidade o exame e a 
comprovação da existência de condições que permitam 
a consolidação e o desenvolvimento dos Municípios 
envolvidos, e deverá comprovar, preliminarmente, em 
relação ao novo Município e ao remanescente, o aten-
dimento dos seguintes requisitos:

I – população igual ou superior dez mil habitantes 
que deve ser comprovada com os dados do IBGE, de 
acordo com o último censo;

II – eleitorado não inferior a quarenta por cento 
da população estimada;

III – existência de núcleo urbano já constituído, 
dotado de infra-estrutura, edificações e equipamentos 
compatíveis com a condição de sede municipal;

IV – número de imóveis, na sede do aglomera-
do urbano que sediará o novo Município, superior à 
média de imóveis de dez por cento dos Municípios do 
Estado, considerados em ordem decrescente os de 
menor população;

V – arrecadação estimada superior à média de 
dez por cento dos Municípios do Estado, considerados 
em ordem decrescente os de menor população;

VI – área urbana não situada em terra indígena, 
unidade de conservação ou área pertencente à União, 
suas autarquias e fundações;

VII – continuidade territorial.
§ 1º Atendidos os requisitos estabelecidos no ca-

put, dar-se-á prosseguimento ao Estudo de Viabilidade 
Municipal que deverá abordar os seguintes aspectos:

I – viabilidade econômico-financeira;
II – viabilidade político-administrativa;
III – viabilidade sócio-ambiental e urbana.
§ 2º A viabilidade econômico-financeira deverá 

ser demonstrada a partir das seguintes informações:
I – receita fiscal, atestada pelo órgão da fazenda 

estadual, com base na arrecadação do ano anterior 
ao da realização do estudo e considerando apenas os 
agentes econômicos já instalados;

II – receitas provenientes de transferências fe-
derais e estaduais, com base nas transferências do 
ano anterior ao da realização do estudo, atestadas 
pela Secretaria do Tesouro Nacional e pelo órgão da 
fazenda estadual, respectivamente;

III – estimativa das despesas com pessoal, cus-
teio e investimento, assim como com a prestação dos 
serviços públicos de interesse local, especialmente a 
parcela dos serviços de educação e saúde a cargo 
dos Municípios envolvidos;

IV – indicação, diante das estimativas de recei-
tas e despesas, da possibilidade do cumprimento dos 
dispositivos das normas de finanças públicas voltadas 
para a responsabilidade na gestão fiscal, com amparo 
no Capítulo II do Título VI da Constituição Federal.

§ 3º A viabilidade político-administrativa deverá 
ser demonstrada a partir do levantamento da quanti-
dade de funcionários, bens imóveis, instalações, veí-
culos e equipamentos necessários ao funcionamento 
e manutenção dos respectivos Poderes Executivo e 
Legislativo municipais.

§ 4º A viabilidade sócio-ambiental e urbana de-
verá ser demonstrada a partir do levantamento dos 
passivos e potenciais impactos ambientais, a partir 
das seguintes informações e estimativas:

I – novos limites do Município a ser criado e da 
área remanescente;

II – levantamento da quantidade e tipologia das 
edificações existentes nas áreas urbanas;

III – levantamento das redes de abastecimento 
de água e cobertura sanitária;

IV – eventual crescimento demográfico;
V – eventual crescimento da produção de resí-

duos sólidos e efluentes;
VI – identificação do percentual do território lo-

calizado na Faixa de Fronteira e em áreas protegidas 
ou de destinação específica, como unidades de con-
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servação, terras indígenas, territórios quilombolas e 
áreas militares.

§ 5º Os dados demográficos constantes dos Es-
tudos de Viabilidade Municipal serão considerados em 
relação ao último levantamento do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística – IBGE.

§ 6º Os demais dados constantes dos Estudos 
de Viabilidade Municipal deverão ser fornecidos pelos 
órgãos municipais, estaduais e federais de planeja-
mento, fazenda, estatística e meio ambiente, além de 
outros cuja competência ou área de atuação demande 
sua participação.

§ 7º Não será permitida a criação de Município 
se a medida resultar, para o Município pré-existente, 
na perda dos requisitos estabelecidos neste artigo.

Art. 12. Os Estudos de Viabilidade Municipal para 
a criação de Municípios serão publicados no órgão de 
imprensa oficial do Estado, a partir do que se abrirá 
prazo para sua impugnação, por qualquer interessado, 
pessoa física ou jurídica, perante a assembléia legis-
lativa estadual.

§ 1º O sítio na internet da assembléia legislativa 
disponibilizará os Estudos aos quais se refere o caput 
deste artigo para conhecimento público até a votação 
do plebiscito, quando for o caso.

§ 2º Será realizada pelo menos uma audiência 
pública em cada um dos núcleos urbanos envolvidos 
no processo antes da votação do projeto de decreto 
legislativo, propondo a criação do novo Município.

Art. 13. Aprovada a lei estadual de criação do Mu-
nicípio, a eleição do prefeito, vice-prefeito e vereadores 
do novo Município realizar-se-á na eleição municipal 
imediatamente subseqüente, nos termos dos incisos 
I e II do art. 29 da Constituição Federal, e a instalação 
do novo Município se dará com a posse do prefeito e 
vice-prefeito eleitos, observado o que dispõe o inciso 
III do art. 29 da Constituição Federal.

Art. 14. Enquanto não forem eleitos e empossados 
o prefeito, o vice-prefeito e os vereadores, nem editadas 
normas próprias, o Município objeto de criação será 
regido e administrado pelas normas e autoridades do 
Município de origem, observado o que dispõe o caput 
do art. 29 da Constituição Federal.

CAPÍTULO III 
Da Incorporação e da Fusão

Art. 15. No caso de incorporação ou fusão de 
Municípios, o requerimento a que se refere o caput 
do art. 5º deverá ser subscrito por, no mínimo, dez por 
cento dos eleitores domiciliados nas áreas territoriais 
dos Municípios envolvidos.

Art. 16. O Estudo de Viabilidade Municipal para a 
incorporação de Municípios verificará, no que couber, 
o atendimento dos requisitos estabelecidos no art. 11 

desta lei complementar e suas conclusões serão publi-
cadas na forma no art. 12 desta lei complementar. 

Art. 17. Aprovada a lei estadual de incorporação 
de Municípios, o Município incorporado passa a ser 
administrado pelas autoridades do Município ao qual 
foi incorporado, submetendo-se à legislação do Muni-
cípio incorporador a partir da data determinada na lei 
estadual que aprovar a incorporação.

Art. 18. Aprovada a lei estadual de fusão de Mu-
nicípios, os Municípios fundidos passam a ser adminis-
trados pelas autoridades do Município mais populoso, 
cuja legislação passa a vigorar para todos os Municí-
pios envolvidos.

Art. 19. Aprovada em lei estadual de incorporação 
ou fusão de Municípios, a eleição do prefeito, vice-prefeito 
e vereadores do novo Município realizar-se-á na elei-
ção municipal imediatamente subseqüente, nos termos 
dos incisos I e II do art. 29 da Constituição Federal, e a 
instalação do novo Município se dará com a posse do 
prefeito e vice-prefeito eleitos, observado o que dispõe 
o inciso III do art. 29 da Constituição Federal. 

CAPÍTULO IV 
Do Desmembramento

Art. 20. No caso de desmembramento de Muni-
cípio, o requerimento a que se refere o caput do art. 
5º deverá ser subscrito por, no mínimo, vinte por cen-
to dos eleitores domiciliados nas áreas territoriais dos 
Municípios envolvidos.

Art. 21. O Estudo de Viabilidade Municipal para 
o desmembramento de Município verificará, no que 
couber, o atendimento dos requisitos estabelecidos 
no art. 11 desta lei complementar e suas conclusões 
serão publicadas na forma no art. 12 desta lei com-
plementar. 

Art. 22. Aprovada a lei estadual de desmembra-
mento de Municípios, a área desmembrada passa a 
ser administrada pelas autoridades do Município ao 
qual foi integrada, submetendo-se à sua legislação a 
partir da data determinada na lei estadual que aprovar 
a incorporação.

CAPÍTULO V 
Das Disposições Transitórias e Finais

Art. 23. Ficam convalidados os atos de criação, 
incorporação, fusão, desmembramento e instalação 
dos Municípios cuja realização haja ocorrido entre 13 
de setembro de 1996 e 31 de dezembro de 2009, des-
de que se encontrem no pleno gozo de sua autonomia 
municipal, com Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores, 
eleitos e empossados.

§ 1º Ficam convalidados todos os atos da ad-
ministração praticados no regular exercício de seus 
mandatos e atribuições.
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§ 2º Ficam convalidados os plebiscitos para cria-
ção de Município realizados no período estabelecido 
no caput, desde que atendam às condições impostas 
pelo art. 11, e observados, no que couberem, os demais 
procedimentos previstos nesta lei complementar.

§ 3º Nos quatro anos que se seguirem à publicação 
desta lei complementar, o Município que não se enquadre 
na situação referida no caput poderá adotar procedimentos 
para se enquadrar nas disposições deste instrumento, ou 
retornar ao estado anterior, mediante ato aprovado pelas 
câmaras municipais dos Municípios envolvidos, submetido 
à apreciação da assembléia legislativa estadual.

Art. 32. São nulos de pleno direito os atos pratica-
dos em desconformidade com esta lei complementar.

Art. 33. Esta lei complementar entra em vigor na 
data de sua publicação oficial.

Justificação

A Constituição de 1988, no § 4º do seu art. 18, 
transferiu para as unidades federativas a decisão de 
criar, incorporar, fundir e desmembrar municípios. A 
partir de então, surgiu uma exagerada quantidade de 
novos municípios – muitos sem condições de sub-
sistir com recursos financeiros próprios-, levando o 
Congresso Nacional a aprovar e promulgar a Emenda 
Constitucional nº 15, de 1996. Essa emenda modifi-
cou o texto constitucional, passando a exigir uma lei 
complementar federal, para definir o período no qual 
essas emancipações podem ser realizadas. 

Assim, enquanto o Congresso Nacional não apro-
var essa lei complementar regulamentando a matéria, a 
criação, incorporação, fusão e desmembramento de mu-
nicípios encontram-se, na prática, totalmente inviáveis. A 
situação é, no entanto, absurda, porque a dinâmica terri-
torial em um País com as dimensões do Brasil não pode 
ser desprezada por tanto tempo. Mesmo que os Estados, 
em um momento inicial, após a aprovação da Constitui-
ção de 1988, tenha tratado a questão da emancipação 
de municípios com liberalidade, o fato é que, em muitas 
situações, a concessão de autonomia a algumas áreas 
municipais é viável, ou mesmo aconselhável. 

Reconhecemos, no entanto, que é recomendada 
a adoção de precaução e cuidados na definição das 
condições mínimas que um município deve apresentar 
para pleitear sua emancipação. A lei complementar deve 
deter a avidez de muitos distritos pelo País afora que, a 
todo custo, anseiam por proclamar sua independência 
político-administrativa do município ao qual pertencem. 
Urge, no momento, definir quais os critérios mínimos 
para que as unidades federadas possam levar adiante 
a análise dessas demandas.

Este projeto de lei complementar tem por objetivo 
solucionar esse impasse, estabelecendo as condições 

em que essas alterações possam ocorrer, para que 
inúmeros distritos possam ter analisados seus pedi-
dos de emancipação.

Apresentamos, pois, a definição de alguns critérios 
mínimos para que um novo município possa surgir em 
nosso território. As condições são colocadas de forma 
bastante generalizada, para permitir a discussão de cada 
caso, de forma mais específica, durante o processo de 
avaliação do estudo de viabilidade municipal. Fica cla-
ro, no texto que ora propomos, que o novo ente deve 
possuir, entre outras, condições financeiras de sobrevi-
vência, um número mínimo de habitantes – que, claro, 
varia conforme a Região a qual pertence além da mani-
festação favorável da maioria da população diretamente 
afetada pela modificação territorial proposta.

Pela relevância do tema tratado, contamos com 
os nobres Pares para, durante a discussão da matéria, 
enriquecer nossa proposta, com a apresentação de 
sugestões que possam tornar o processo de emanci-
pação de municípios menos sujeito a falhas.

Sala das Sessões, 14 de dezembro de 2010. – 
Deputado Vítor Penido.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
Nº 605, DE 2010 

(Do Sr. Luis Carlos Heinze)

Dispõe sobre a fixação dos coeficien-
tes do Fundo de Participação dos Municí-
pios que apresentaram redução do coefi-
ciente a partir do Censo de 2010.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Os coeficientes individuais do Fundo de 

Participação dos Municípios – FPM dos entes que apre-
sentarem redução destes em decorrência dos dados 
populacionais apurados no Censo de 2010 serão cal-
culados, no período de 2011 a 2020, observando-se 
a incidência de redutor progressivo sobre os decrés-
cimos resultantes.

§ 1° O redutor progressivo incidirá sobre a dife-
rença positiva entre o coeficiente individual fixado para 
o exercício de 2010 e o coeficiente individual calculado 
para os exercícios subseqüentes e será de:

I – dez por cento no exercício de 2011;
II – vinte por cento no exercício de 2012;
III – trinta por cento no exercício de 2013;
IV – quarenta por cento no exercício de 2014;
V – cinqüenta por cento no exercício de 2015;
VI – sessenta por cento no exercício de 2016;
VII – setenta por cento no exercício de 2017;
VIII – oitenta por cento no exercício de 2018;
IX – noventa por cento no exercício de 2019.
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§ 2º A partir de 1º de janeiro de 2020, os Municí-
pios terão seus coeficientes individuais no FPM fixados 
em conformidade com o que dispõe o art. 91 da Lei n° 
5.172, de 25 de outubro de 1966.

Art. 2° A fórmula para o cálculo do disposto no 
art. 1º consta do Anexo desta Lei Complementar.

Art. 3° Os Municípios cujo dado populacional, no 
período de 2011 a 2020, iguale ou supere a população 
considerada na fixação do coeficiente individual do 
FPM para o exercício de 2010 deixarão de observar o 
disposto no art. 1º desta Lei Complementar e passarão 
a cumprir tão-somente os ditames do art. 91 da Lei nº 
5.172, de 25 de outubro de 1966.

Art. 4° Esta Lei Complementar entra em vigor na 
data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 
1° de janeiro de 2011.

ANEXO

Fórmula para o cálculo dos coeficientes individuais
Coef. FPM 20AA = Coef. FPM 2010 – N x 0,1 x 

(Coef. FPM 2010 – Coef. FPM).
Definição dos parâmetros
Coef. FPM 20AA = coeficiente individual do FPM 

para cada exercício, de 2011 a 2019, calculado consi-
derando o redutor progressivo previsto no art. 1º.

Coef. FPM 2010 = coeficiente individual do FPM 
para o exercício de 2010, atribuído pela Decisão Nor-
mativa do Tribunal de Contas da União n° 101, de 18 
de novembro de 2009.

N = diferença, em anos, entre o exercício de vi-
gência do coeficiente e o exercício de 2010.

Coef. FPM = coeficiente individual do FPM para 
cada exercício, calculado na forma do art. 91 da Lei n° 
5.172, de 25 de outubro de 1966.

Justificação

O Brasil convive com imensas desigualdades 
derivadas da repartição diferenciada dos fatores de 
produção e de desníveis profundos de produtividade. 
Compete ao Estado, portanto, mediante medidas fis-
cais apropriadas, atenuar os efeitos perversos desse 
cenário, promovendo ações de caráter redistributivo, 
que beneficiem as regiões mais pobres e os segmen-
tos da população mais desprotegidos.

Os Fundos de Participação dos Estados (FPE) e 
dos Municípios (FPM) estão inseridos no contexto há 
pouco assinalado e constituem um dos pilares do fe-
deralismo fiscal brasileiro, com os seguintes objetivos: 
atenuar as desigualdades regionais de renda e riqueza; 
equilibrar a distribuição da renda pública entre as três 
esferas do governo; e, por último, mas não menos impor-

tante, reduzir os desníveis de renda no plano pessoal, 
por meio da oferta universal de bens públicos meritórios, 
notadamente na área de infra-estrutura social básica.

Assim, a presente proposta, sugerida pela Con-
federação Nacional de Municípios (CNM), busca pre-
servar o equilíbrio entre os coeficientes individuais do 
FPM, protegendo, momentaneamente, os entes cujos 
coeficientes diminuam em decorrência dos dados po-
pulacionais apurados pelo Censo de 2010.

Recentemente, o Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE) publicou a população oficial 
de todos os municípios. Com base nesses dados, o 
Tribunal de Contas da União (TCU) calculará os novos 
coeficientes individuais do FPM para 2011. Segundo 
a CNM, 176 municípios sofrerão reduções nos seus 
coeficientes, assim distribuídos:

Fonte: CNM.
Notas: (1) cálculos baseados na população oficial 

informada pelo IBGE em 2010;
(2) por hipótese, os cálculos da CNM não pare-

cem ter considerado as capitais.
Ademais, 378 municípios sofrerão aumentos nos 

seus coeficientes e 4.983 manter-se-ão com o mesmo 
coeficiente. O Estado com o maior número absoluto de 
municípios ganhadores é o Maranhão (49), seguido do 
Pará (39) e de Pernambuco (25). Já os Estados com o 
maior número de perdedores são: Bahia (41), São Paulo 
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(26) e Rio Grande do Sul (13). O Município que terá a 
maior diminuição do seu coeficiente é Jacareacanga/
PA, que passará dos atuais 1,8 para 1. Os Municípios 
que terão a maior elevação são Cajari/MA, Lucas do 
Rio Verde/MT, Dom Eliseu/PA, Itupiranga/PA, Juruti/PA, 
São Félix do Xingu/PA Itapema/SC, Araçariguama/SP, 
Araguaína/TO, todos com ganhos de 0,4.

Pelo exposto, peço o apoio dos meus Pares para 
esta iniciativa.

Sala das Sessões, 14 de dezembro de 2010. – 
Deputado Luis Carlos Heinze.

PROJETO DE LEI Nº 8.001, DE 2010 
(Do Sr. Silas Brasileiro)

Institui o Plano Nacional de Abasteci-
mento de Hortigranjeiros – PLANHORT, fixa 
normas gerais para os entrepostos públicos 
de abastecimento alimentar, altera a Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, e dá outras 
providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituído o Plano Nacional de Abas-

tecimento de Hortigranjeiros – PLANHORT, com a 
finalidade de promover o desenvolvimento integrado 
da produção, comercialização e consumo de hortali-
ças, frutas, flores, plantas ornamentais e medicinais, 
produtos alimentícios naturais e perecíveis, pescados 
e víveres.

Art. 2º Cabem ao Poder Público Federal a for-
mulação e a execução do PLANHORT, em coopera-
ção com Estados, Distrito Federal, Municípios e suas 
entidades, observadas as diretrizes desta Lei e do 
Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricio-
nal – SISAN.

Art. 3º São objetivos do PLANHORT:
I – estimular a produção e o consumo de horta-

liças, frutas, flores, plantas ornamentais e medicinais, 
produtos alimentícios naturais e perecíveis, pescados 
e víveres;

II – assegurar o suprimento adequado e a quali-
dade dos produtos referidos no inciso I;

III – promover o desenvolvimento e a difusão de 
técnicas e boas práticas de produção, transporte, em-
balagem, armazenagem e comercialização dos pro-
dutos referidos no inciso I;

IV – fomentar a construção de novos entrepos-
tos públicos e adequar, revitalizar e ampliar os exis-
tentes;

V – assegurar, em cada entreposto, áreas livres 
destinadas preferencialmente ao produtor rural e suas 
organizações;

VI – estimular investimentos públicos e privados 
nos entrepostos públicos;

VII – garantir a observância de normas sanitárias 
e de rastreabilidade;

VIII – manter sistema unificado de informações 
que possibilite o desenvolvimento integrado do setor 
e a formulação de políticas adequadas;

IX – promover a melhoria de gestão dos entre-
postos, bem como a formação e aperfeiçoamento dos 
agentes de produção e comercialização;

X – ampliar a interação com universidades, cen-
tros de pesquisa e de fomento, órgãos e entidades in-
cumbidas do abastecimento e da segurança alimentar 
e nutricional;

XI – transformar os entrepostos públicos de abas-
tecimento em espaços privilegiados para a execução 
e difusão de políticas de saúde, educação, melhoria 
alimentar e preservação ambiental.

Art. 4° A gestão dos entrepostos participantes do 
PLANHORT e suas relações com os usuários obede-
cerão aos regulamentos de mercado.

§ 1º Os regulamentos de mercado serão editados 
pela direção de cada entreposto e incluirão as diretrizes 
básicas fixadas em caráter geral pelo Poder Público 
Federal, bem como normas próprias que atendam às 
peculiaridades locais ou regionais.

§ 2º As diretrizes básicas a que se refere o § 1º 
deste artigo estabelecerão:

I – as regras específicas para seleção dos ope-
radores de mercado e demais usuários;

II – as modalidades de uso permitidas e tolera-
das, e respectivo regime jurídico;

III – as cláusulas obrigatórias dos contratos;
IV – os prazos adequados de duração dos con-

tratos e condições para sua prorrogação periódica, vi-
sando à continuidade dos negócios e à permanência 
dos operadores de mercado e demais usuários que 
demonstrem bom desempenho;

V – os critérios básicos para avaliação de de-
sempenho dos operadores de mercado e demais usu-
ários;

VI – a definição das condutas inadequadas por 
parte dos operadores de mercado e demais usuários, 
e respectivas sanções;

VII – as condições gerais para ressarcimento 
de investimentos em benfeitorias úteis e necessárias 
realizadas pelos operadores de mercado e demais 
usuários;

VIII – as medidas para assegurar a livre concor-
rência, adequada formação de preços e a defesa do 
consumidor;

IX – as condições gerais para a efetiva partici-
pação dos usuários na gestão operacional dos entre-
postos;
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X – as regras para gestão compartilhada dos ser-
viços comuns de manutenção, limpeza, conservação 
e segurança dos entrepostos, observados requisitos e 
metas de qualidade fixados de comum acordo entre a 
direção dos entrepostos e entidades de representação 
dos operadores de mercado e demais usuários, com 
rateio dos respectivos encargos;

XI – as exigências mínimas visando à preserva-
ção ambiental, economia de energia, uso racional de 
água e destinação de efluentes e lixo;

XII – as normas para utilização adequada de 
embalagens;

XIII – as medidas para conservação, classificação, 
padronização e certificação de produtos, bem como 
sua rastreabilidade;

XIV – as providências para redução de perdas, 
aproveitamento de excedentes, manutenção de ban-
cos de alimento com finalidade filantrópica e de com-
bate à fome;

XV – o regime tarifário justo, composto de uma tarifa 
de uso, para remunerar a utilização privativa dos espaços; 
de uma tarifa de serviço, para custeio dos serviços comuns 
de limpeza, conservação e segurança, e de uma tarifa 
social, para financiar a prestação de serviços sociais de 
caráter comum, mantidos pelas entidades de represen-
tação dos operadores de mercado e usuários.

Art. 5º Os investimentos privados para construção 
de novos entrepostos públicos, ou adequação, revitali-
zação e ampliação dos entrepostos atuais, poderão ser 
feitos mediante parcerias público-privadas, na conformi-
dade da Lei n° 11.079, de 30 de dezembro de 2004, sem 
a limitação do inciso I do § 4º do art. 2º dessa Lei, ou 
na forma de lei estadual ou distrital correspondente, ou 
mediante concessão de direito real de uso, nos termos 
do Decreto-Lei n° 271, de 28 de fevereiro de 1967.

Art. 6º Poderão ser criados, em cada entrepos-
to, fundos especiais para sua ampliação e melhoria, 
e para o desenvolvimento de programas e projetos, 
com recursos provenientes da arrecadação das tari-
fas de uso, transferências, publicidade e de dotações 
orçamentárias.

Art. 7º O art. 24 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 
1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI da Consti-
tuição Federal, institui normas para licitações e contra-
tos da Administração Pública e dá outras providências, 
passa a vigorar acrescido do seguinte inciso:

“Art. 24.  ................................................
 ..............................................................
XXXII – na celebração, transferência ou 

prorrogação de contratos de concessão de di-
reito real de uso, concessão ou permissão de 
uso de imóveis edificados ou não, em entre-
posto de abastecimento alimentar integrante 

do PLANHORT e pertencente ao Poder Público 
ou a qualquer de suas entidades, observadas 
as diretrizes básicas do regulamento de mer-
cadoestabelecidas por órgão competente da 
Administração Pública Federal.” (NR) 

Art. 8º Serão incluídos no orçamento anual da 
União os recursos necessários para a execução do 
PLANHORT.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O presente projeto de lei institui o Plano Nacional 
de Abastecimento de Hortigranjeiros – PLANHORT, 
além de fixar normas gerais para os entrepostos pú-
blicos de abastecimento alimentar.

A proposição determina, entre outros aspectos, 
o estímulo à produção e ao consumo de hortaliças, 
frutas, flores, plantas ornamentais e medicinais, pro-
dutos alimentícios naturais e perecíveis, pescados e 
víveres. Objetiva, também, promover o desenvolvimento 
e a difusão de técnicas e boas práticas de produção, 
transporte, embalagem, armazenagem e comerciali-
zação dos produtos naturais.

A construção de novos entrepostos públicos, a 
revitalização e a ampliação dos existentes, estão pre-
vistos no projeto, que assegura, ainda, que em cada 
entreposto haverá áreas livres destinadas preferencial-
mente ao produtor rural e suas organizações; estimula 
investimentos públicos e privados nesses entrepostos, 
garantindo a observância de normas sanitárias e de 
rastreabilidade; e mantém um sistema unificado de in-
formações que possibilite o desenvolvimento integrado 
do setor e a formulação de políticas adequadas.

Mediante alteração proposta na Lei n° 8.666, de 
1993, dispensar-se-á licitação na celebração, transfe-
rência ou prorrogação de contratos de concessão de 
direito real de uso, concessão e permissão nos entre-
postos públicos inseridos no PLANHORT.

Importante salientar que as CEASAS foram cria-
das, no Brasil, a partir dos anos 70, como integrantes 
do Sistema Nacional de Centrais de Abastecimento (Si-
nac), para comercialização e distribuição de produtos 
hortigranjeiros, pescados e outros bens perecíveis.

Entretanto, segundo o pesquisador da Unicamp, 
Altino Almeida Cunha, em sua tese de doutorado, “com 
o desmonte do Sinac, na década de 80, a maioria das 
unidades passou a atuar isoladamente e perdeu a vi-
são estratégica de longo prazo e a aproximação entre 
os agentes envolvidos no processo de produção, além 
de conviver atualmente com a obsolescência das es-
truturas físicas para comercialização”. Hoje, cada cen-
tral de abastecimento tem uma administração própria 
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e a proposição, se aprovada, contribuirá para eliminar 
conflitos, atualmente existentes, definindo o papel de 
cada instância entre os governos (federal, estadual e 
municipal) e o setor privado.

A importância econômica das Centrais de Abas-
tecimento se evidencia pelos dados a seguir: são 72 
entrepostos públicos, que ocupam uma área total de 
mais de 13 milhões de metros quadrados, com 442 
pavilhões, onde estão instaladas 11 mil empresas e 
cerca de 22 mil produtores rurais, sendo a maioria da 
agricultura familiar, ali comercializam seus produtos. 
O sistema gera cerca de 200 mil empregos diretos, 
segundo a Associação Brasileira de Centrais de Abas-
tecimento – ABRACEN.

Em 2008, foram comercializadas 18 milhões de 
toneladas de frutas, legumes e verduras, envolvendo 
um montante de R$ 20 bilhões, de acordo com o Mi-
nistério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Ademais, os entrepostos públicos de abasteci-
mento alimentar são indispensáveis na formação de 
preços de produtos sujeitos a variações quase diárias, 
porque concentram, no mesmo espaço físico, o pro-
dutor e o atacadista incumbidos da distribuição ágil de 
alimentos perecíveis.

Importante salientar que o projeto de lei incumbe 
o Poder Público Federal de definir diretrizes uniformes 
para os regulamentos de mercado, que deverão reger 
as relações entre as administrações dos entrepostos 
e seus usuários. Hoje, com exceção da Ceagesp e da 
Ceasa Minas, que ainda pertencem à União, os demais 
entrepostos são estaduais ou municipais.

Ressaltamos, ainda, que o presente projeto de 
lei inspirou-se em anteprojeto resultante de diretri-
zes básicas elaboradas e discutidas por uma comis-
são interdisciplinar, em cuja composição achavam-se 
representantes do setor de entrepostos públicos de 
abastecimento.

Dada a importância da matéria para a revitali-
zação dos entrepostos públicos de abastecimento no 
Brasil, esperamos contar com o apoio de nossos ilus-
tres Pares para a aprovação do projeto de lei que ora 
apresentamos.

Sala das Sessões, 14 de dezembro de 2010. – 
Deputado Silas Brasileiro.

PROJETO DE LEI Nº 8.002, DE 2010 
(Do Sr. Regis de Oliveira)

Prevê em lei a implantação de CEA-
PAs.

O Congresso Nacional decreta:
Acresce o art. 44-A ao CP.
Art. 44-A O Estado implantará Centrais de Acom-

panhamentos de Penas Alternativas (CEAPAs), em to-

dos os Municípios, diretamente ou mediante convênio, 
as quais contarão com no mínimo 01 Psicólogo, 01 
Assistente Social, 01 Advogado, além de um servidor 
de apoio administrativo e outro agente comunitário de 
justiça, que serão fiscalizadas pelo Ministério Público 
e pela Vara de Execução Penal.

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Justificação

As penas alternativas atualmente são impostas 
a quase 600 mil pessoas no Brasil e cresceu substan-
cialmente nos últimos dez anos. Contudo, falta uma 
estrutura para acompanhamento das mesmas, bem 
como a existência de uma previsão legal.

Apesar da propaganda do CNJ na TV solicitando 
que se procure CEAPAs, estas praticamente inexistem 
no país. Por exemplo, em MG existem apenas 11 Co-
marcas com estas CEAPAs, embora sejam quase 300 
Comarcas e a projeto é de Governo, pois previsto em 
Decreto e não em lei.

Em razão disso, o Judiciário acaba aplicando pena 
de prisão quando cabível pena alternativa. Ademais, 
há forte interesses não expostos como empresas que 
fornecem marmitas, uniformes, constroem presídios ou 
setores que vendem serviços jurídicos e de segurança 
em manter este exército de presos, pois se aumentam 
os lucros destes setores, o qual em dez anos passou 
de 150 mil para quase 500 mil presos.

Portanto, é muito importante que cada Cidade te-
nha a sua CEAPA para evitas que o apenado tenha que 
viajar para sede da Comarca para cumprir a mesma. As 
CEAPAS seriam entes de apoio ao acompanhamento 
do cumprimento das penas alternativas

Sala das Sessões, 14 de dezembro de 2010. – 
Deputado Regis de Oliveira.

PROJETO DE LEI Nº 8.003, DE 2010 
(Do Sr. Carlos Brandão)

Altera a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, para determinar a realização da lici-
tação na localidade onde será executada a 
obra ou prestado o serviço contratado.

O Congresso Nacional decreta:
O art. 20 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 

passa a vigorar acrescido do seguinte § 2º e com seu 
parágrafo único renumerado para § 1º:

“Art. 20.  ................................................
 ..............................................................
§ 2º Sempre que a licitação for efetuada 

em Município distinto daquele onde será re-
alizada a obra, prestado o serviço, fornecido, 
alienado ou alugado o bem, a administração 
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proverá meios que viabilizem a participação 
dos interessados residentes ou sediados nes-
se Município, sem que tenham que se afastar 
do mesmo.” (NR)

Esta Lei entra em vigor após decorridos 180 (cen-
to e oitenta) dias de sua publicação oficial.

Justificação

O Estatuto das Licitações faculta à administração 
realizar a licitação na localidade onde se situa a repar-
tição interessada, mesmo quando o objeto da licitação 
consistir na execução de obra, na prestação de servi-
ço ou no fornecimento, na alienação ou no aluguel de 
um bem em Município distinto. A única determinação 
aplicável a essa hipótese consiste na publicação de 
avisos em jornal diário de grande circulação no Esta-
do e, se houver, em jornal de circulação no Município 
ou na região onde será realizada a obra, prestado o 
serviço, fornecido, alienado ou alugado o bem.

Na prática, isso inviabiliza a participação de em-
preendedores de pequeno porte, que não podem se 
afastar de suas atividades rotineiras e, muito menos, 
arcar com os custos de deslocamento e estadia em 
outras cidades e até em outros Estados. 

Tome-se como exemplo a Concorrência nº 
019/2009, da Caixa Econômica Federal, que, embora 
tivesse por objeto a permissão para comercializar lote-
rias em cidades do Estado do Maranhão, foi realizada 
em Recife. A enorme maioria de pequenos empreende-
dores residentes em municípios como Cajapió e Graça 
Aranha não tem condições de se deslocar sequer até 
São Luís, no próprio Estado. Muito menos até Recife, 
no Estado de Pernambuco.

Como consequência desse contra-senso, a adminis-
tração acaba celebrando contratos em condições desfa-
voráveis tanto no aspecto econômico quanto em termos 
de qualidade de atendimento ao público usuário de seus 
serviços, pois o contratado pode nem conhecer a realidade 
do Município onde vai atuar. Por conseguinte, a exigência 
de deslocamento de interessados até outros Municípios 
ou Estados revela-se contrária aos interesses não apenas 
dos pequenos empreendedores locais, como também de 
toda a comunidade e da própria administração.

Imprescindível, portanto, adequar a Lei de Li-
citações para assegurar condições de participação 
dos empreendedores locais nos certames realizados 
pela administração pública com vistas à realização de 
obras, à prestação de serviços e ao fornecimento de 
bens no próprio Município. É esse o escopo desta pro-
posição, para cuja aprovação contamos com o apoio 
de nossos Pares.

Sala das Sessões, 14 de dezembro de 2010. – 
Deputado Carlos Brandão.

PROJETO DE LEI Nº 8.004, DE 2010 
(Do Sr. Félix Mendonça)

Altera a Lei nº 11.906, de 20 de janeiro 
de 2009, que cria o Instituto Brasileiro de 
Museus – IBRAM, cria 425 (quatrocentos 
e vinte e cinco) cargos efetivos do Plano 
Especial de Cargos da Cultura, cria Cargos 
em Comissão do Grupo-Direção e Asses-
soramento Superiores – DAS e Funções 
Gratificadas, no âmbito do Poder Executivo 
Federal, e dá outras providências, para dis-
por sobre nova atribuição do IBRAM.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 4º da Lei nº 11.906, de 20 de janeiro 

de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º Compete ao IBRAM:
(...)
XVIII – prestar, obrigatoriamente, as-

sessoramento técnico especializado quan-
do da criação de museus nos municípios e 
implementação de seus respectivos planos 
museológicos, conforme determinam os arts. 
44, 45, 46 e 47 da Lei nº 11.904, de 14 de ja-
neiro de 2009”. 

Parágrafo único. O IBRAM destinará, dos recur-
sos a ele consignados no orçamento da União, 1% (um 
inteiro percentual) para o assessoramento técnico es-
pecializado de que trata o inciso XVIII do art. 4º.

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

Justificação

Durante muito tempo, os museus foram vistos 
como depósitos de coisas velhas e relíquias de um pas-
sado remoto. Ao nível do senso comum, consagrou-se 
a máxima de que “quem gosta de passado é museu!”. 
Hoje, com a moderna Museologia e o avanço episte-
mológico das Ciências Sociais, os museus passaram 
a ser considerados importantes suportes da memória 
e elementos de afirmação da identidade de uma dada 
coletividade. 

Não há quem possa negar que, no mundo con-
temporâneo, os museus são instituições culturais re-
levantes e instrumentos indutores da valorização do 
patrimônio cultural e incentivadores do desenvolvimento 
do turismo. Assiste-se, nos dias de hoje, a um cresci-
mento dos museus comunitários, museus populares, 
museus étnicos, eco-museus, em detrimento da ins-
talação de novos museus nacionais, em várias partes 
do mundo, inclusive em nosso País.
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No Brasil, existem, hoje, cerca de 2.618 museus, 
segundo dados oficiais do Departamento de Museus 
e Centros Culturais do Instituto do Patrimônio Histó-
rico e Artístico Nacional (DEMU-IPHAN). Esses nú-
meros apontam para a seguinte realidade cultural: do 
total de 5.564 municípios existentes no Brasil, apenas 
18% possuem museus, o que revela o baixo índice 
de existência desse equipamento cultural no País. 
Acrescente-se a isso o fato de que o hábito de visitar 
museus não é ainda algo incorporado ao conjunto da 
população brasileira. 

Sabemos do esforço do atual governo no senti-
do de reverter essa situação de exclusão cultural. O 
Ministério da Cultura (MinC), sensível à necessidade 
de uma nova política museológica, criou o Instituto 
Brasileiro de Museus. O IBRAM é o órgão encarre-
gado de estabelecer a política nacional de museus, 
conforme dispõe a Lei nº 11.906, de 20 de janeiro de 
2009. Dentre as finalidades dessa instituição está o 
de fomentar a criação de museus nos municípios bra-
sileiros e instituições (art. 3º, IV) e de inseri-los numa 
rede de museus, consubstanciado no chamado Sis-
tema Brasileiro de Museus (Decreto nº 5.264, de 5 de 
novembro de 2004).

Com o objetivo de fortalecer o papel institucional 
do IBRAM, bem como do Sistema Brasileiro de Museus, 
estamos propondo uma alteração na referida Lei, que 
amplia as atribuições desse órgão federal. Pretendemos 
que o IBRAM fique obrigado a prestar assessoramen-
to técnico especializado quando da criação de novos 
museus nos municípios brasileiros e implementação 
de seus respectivos planos museológicos, conforme 
determinam os arts. 44, 45, 46 e 47 da Lei nº 11.904, 
de 14 de janeiro de 2009 (Estatuto dos Museus). Essa 
assessoria técnica especializada compreende, além 
do plano museológico exigido por lei, a elaboração 
de lei municipal de criação do respectivo museu, bem 
como o treinamento dos técnicos e funcionários que 
irão trabalhar nas diversas atividades do museu. Para 
a realização do referido assessoramento técnico, esta-
mos destinando 1% dos recursos do IBRAM, previstos 
no orçamento da União, para tal fim.

No nosso entendimento, tudo isso se faz neces-
sário, pois consideramos que não basta apenas criar 
novas instituições museológicas para suprir o déficit de 
museus no Brasil. É preciso que os museus estejam 
devidamente equipados e seus servidores capacita-
dos para as diferentes atividades a serem desenvolvi-
das, de modo que os mesmos possam ser úteis como 
guardiões da memória e estejam sempre a serviço da 
população local.

Nesse sentido, contamos com o apoio dos ilus-
tres Pares desta Casa Legislativa para a aprovação 
dessa matéria.

Sala das Sessões, 14 de dezembro de 2010. – 
Deputado Félix Mendonça. 

PROJETO DE LEI Nº 8.006, DE 2010 
(Do Sr. Jair Bolsonaro)

Altera dispositivos do Decreto-lei nº 
2.848, de 07 de dezembro de 1940 (Código 
Penal), da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 
1884 (Lei de Execuções Penais) e da Lei nº 
8.072, de 25 de julho de 1990, relativamente 
aos crimes de quadrilha, associação para 
o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas 
afins e contra o patrimônio praticados com 
grave ameaça ou violência à pessoa.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os §§ 2º e 3º do art. 157 e o art. 288, 

do Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 
(Código Penal), passam a vigorar com as seguintes 
redações:

“Art. 157.  ..............................................
 ..............................................................
§ 2º A pena é de reclusão, de 6 (seis) a 

15 (quinze) anos, e multa:
§ 3º Se do fato resulta lesão corporal 

de natureza grave ou morte, aplicam-se as 
penas previstas no art. 159, §§ 2º e 3º, res-
pectivamente.”

“Art. 288.  ..............................................
Pena – reclusão, de 2(dois) a 6 (seis) 

anos, e multa.
§ 1º Aplica-se a pena em dobro, se a 

quadrilha ou bando é armado.
§ 2º Se a quadrilha ou bando visar à prá-

tica de crimes hediondos, prática de tortura ou 
terrorismo a pena é de reclusão, de 6 (seis) a 
15 (quinze) anos.”

Art. 2º O art. 33 do Decreto-lei nº 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 (Código Penal), passa a vigorar 
acrescido do seguinte § 5º:

“Art. 33.  ................................................
 ..............................................................
§ 5º O condenado pela prática de crime 

de quadrilha ou bando, de tráfico internacional 
de arma de fogo ou de crime patrimonial co-
metido mediante grave ameaça ou violência à 
pessoa, deverá começar a cumprir a sentença 
em regime fechado.”
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Art. 3º O art. 83 do Decreto-lei nº 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 (Código Penal), passa a vigorar 
acrescido do seguinte inciso VI:

“Art. 83.  ................................................
 ..............................................................
VI – cumprida metade da pena, nos ca-

sos de condenação por crime de quadrilha 
ou bando, de tráfico internacional de arma de 
fogo, de associação para o tráfico de drogas 
ou de crime patrimonial cometido mediante 
grave ameaça ou violência à pessoa, que não 
se qualifique como hediondo, se o condena-
do não for reincidente em crime doloso e tiver 
bons antecedentes, e cumpridos dois terços 
da pena, caso seja reincidente ou tenha maus 
antecedentes.”

Art. 4º O art. 86 do Decreto-lei nº 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 (Código Penal), passa a vigorar 
acrescido do seguinte parágrafo único:

“Art. 86.  ................................................
 ..............................................................
Parágrafo único. O descumprimento das 

condições impostas ou a prática de infração 
penal no curso do livramento condicional impor-
tam suspensão automática do benefício, ainda 
que o juízo somente tome conhecimento do fato 
após o término do prazo do benefício.”

Art. 5º O art. 90 do Decreto-lei nº 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 (Código Penal), passa a vigorar 
com a seguinte redação:

“Art. 90. A pena privativa da liberdade so-
mente se extinguirá com o integral cumprimento 
das condições estabelecidas na concessão do 
livramento condicional, observado o disposto 
no parágrafo único do art. 86.

 ..............................................................
Art. 6º Os §§ 1º e 2º do art. 158 do De-

creto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 
(Código Penal), passam a vigorar com as se-
guintes redações:

“Art. 158.  ..............................................
§ 1º Se o crime é cometido por duas ou 

mais pessoas, ou com emprego de arma a 
pena é de reclusão de 6 (seis) a 15 (quinze) 
anos, e multa; e se o crime é cometido me-
diante a restrição da liberdade da vítima, a 
pena é de reclusão de 7 (sete) a 15 (quinze) 
anos, e multa.

§ 2º Se do fato resulta lesão corporal 
de natureza grave ou morte, aplicam-se as 

penas previstas no art. 159, §§ 2º e 3º, res-
pectivamente.”

Art. 7º O inciso V do art. 50 da Lei nº 7.210, de 
11 de julho de 1984 (Lei de Execuções Penais), passa 
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 50.  ................................................
 ..............................................................
V – descumprir, no regime aberto ou no 

curso do livramento condicional, as condições 
impostas;”

Art. 8º O art. 112 da Lei nº 7.210, de 11 de julho 
de 1984 (Lei de Execuções Penais), passa a vigorar 
acrescido dos seguintes §§ 3º e 4º:

“Art. 112.  ..............................................
 ..............................................................
§ 3º A progressão de regime, no caso dos 

condenados pela prática de crime de quadri-
lha ou bando, de tráfico de arma de fogo ou 
de crime patrimonial cometido mediante gra-
ve ameaça ou violência à pessoa, que não 
se qualifique como hediondo, dar-se-á após 
o cumprimento de 1/3 (um terço) da pena, se 
o apenado for primário, e de 1/2 (metade), se 
reincidente, após exame criminológico.

§ 4º O cometimento de falta grave por 
condenado importa em reinício da contagem 
do prazo para nova progressão, sem prejuízo 
da regressão de regime prisional.”

Art. 9º O inciso II do art. 123, da Lei nº 7.210, de 
11 de julho de 1984 (Lei de Execuções Penais), passa 
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 123.  ..............................................
 ..............................................................
II – cumprimento mínimo de um quarto 

da pena, se o condenado não for reinciden-
te em crime doloso, e um terço da pena, se 
reincidente.”

Art. 10. O parágrafo único do art. 1º da Lei nº 
8.072, de 25 de julho de 1990, passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 1º  ..................................................
Parágrafo único. Considera-se também 

hediondo o crime de genocídio previsto nos 
arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 2.889, de 1º de ou-
tubro de 1956, bem como os crimes previstos 
nos arts. 34, 35, caput e parágrafo único, e 36 
da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, 
tentados ou consumados.

Art. 10. O Título VIII da Parte Especial do 
Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 
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(Código Penal), passa a vigorar acrescido do 
Capítulo IV, contendo o seguinte dispositivo:

“Capítulo IV – Outros crimes contra a 
incolumidade pública

Desordem Social
Art. 285-A. Destruir, inutilizar ou deteriorar 

bem público ou privado, ou praticar qualquer 
outro crime ou ato violento, com o fim de alte-
rar gravemente a paz pública, de atemorizar a 
coletividade ou determinado grupo de pessoas, 
de provocar descrença nas autoridades públi-
cas legalmente constituídas ou constrangê-las 
a praticar, deixar de praticar ou tolerar que se 
pratique algum ato.

Pena. Reclusão, de 5 (cinco) a 10 (dez) 
anos, e multa, se o fato não constitui crime 
ainda mais grave.

§ 1º Caso o fato constitua crime mais gra-
ve, aplicar-se-á a pena a ele prevista, acrescida 
de um terço à metade, se presente a finalidade 
descrita no caput.

§ 2º Incorre nas mesmas penas do caput 
e § 1º aquele que ordena a prática dos crimes 
tipificados no caput deste artigo, ainda que não 
se inicie sua execução.”

Art. 11. Fica revogado o art. 8º da Lei nº 8.072, 
de 25 de julho de 1990.

Esta lei entra em vigor data de sua publicação.

Justificação

O aumento da criminalidade violenta e as ações 
de quadrilhas organizadas nos centros urbanos brasi-
leiros merecem especial atenção do legislador, aumen-
tando-se o rigor penai em relação a crimes patrimoniais 
violemos c diminuindo as facilidades hoje concedidas 
na execução penal a integrantes de organizações cri-
minosas e condenados dotados de periculosidade.

Mudanças na Lei de Execução Penal
No campo da execução penal, o artigo 7º do pro-

jeto passa a considerar falta grave o descumprimento 
das condições impostas no livramento condicional. 
Infelizmente é grande o número de condenados que 
descumpre as condições que são impostas para o 
gozo do beneficio do livramento condicional, tais como 
comunicar ao juízo da execução a mudança de ende-
reço ou não freqüentar determinados locais. Há grave 
lacuna da lei ao não prever o desrespeito dessas e de 
outras condições como falta grave.

O artigo 8º eleva o tempo de cumprimento de 
pena para que condenados por crimes graves obte-
nham o beneficio da progressão de regimes. Não se 
levou em consideração apenas a pena em abstrato 

para o endurecimento sugerido, mas principalmente 
natureza do ilícito.

Nesse sentido, as quadrilhas de traficantes e até 
de assaltantes estão utilizando armamento altamente 
sofisticado, com fuzis, submetralhadoras e até granadas 
Ocorre que essas armas só chegam Is mãos desses 
meliantes cm razão de um crime meio, o trafico interna-
cional de armas, que precisa ser combatido No que toca 
aos crimes patrimoniais violentos, hoje a pena média 
de um condenado por roubo praticado com emprego de 
arma de fogo gira em torno de 6 (seis) anos de prisão, 
em regime semiaberto. Pela legislação atual. apôs 1 
(um) ano esse roubador já poderá cumprir o restante 
de sua pena em regime aberto, prazo absolutamente 
curto considerando a gravidade do crime. Ademais, e 
em geral, quando alguém pratica um roubo com empre-
go de arma de fogo seu envolvimento com atividades 
ilícitas já se mostra num nível mais elevado.

Assim, enquanto para os crimes hediondos a 
progressão de regime se dá apôs o cumprimento de 
2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado for primá-
rio, e de 3/5 (três quintos), se reincidente, conforme 
a previsão da Lei 11.464, de 2007, e para os demais 
crimes a progressão ocorre após o cumprimento de 1/6 
(um sexto) da pena, o projeto prevê que os crimes de 
quadrilha e patrimoniais violentos. não constantes da 
lista de crimes hediondos, admitam a progressão de 
regime apenas após o cumprimento de 1/3 (um terço) 
da pena, se o apenado for primário, e de 1/2 (meta-
de), se reincidente Aproveita-se a oportunidade para 
restaurar a necessidade de exame criminológico para 
que seja verificado se o sentenciado está em condições 
de receber o beneficio, evitando a automatização da 
concessão indiscriminada de benefícios a criminosos 
perigosos, em detrimento da segurança pública, do 
direito à vida e da almejada paz social.

No que concerne à saída temporária para visita 
ao lar, a medida visa a exigir tempo maior de cum-
primento da pena privativa de liberdade por parte do 
apenado que hoje, em tese, ao progredir do regime 
fechado para o semiaberto com 1/6 da pena (crime 
não hediondo), já automaticamente possui o tempo 
necessário para a saída, ao menos se primário (Sú-
mula 40 do STJ).

A justificativa está no fato de que o sistema pro-
gressivo de execução de pena (privativa de liberdade) 
pressupõe o cumprimento da reprimenda em etapas, 
de modo que os beneficias devem ser concedidos 
paulatinamente na medida em que o apenado vá de-
monstrando maior senso de responsabilidade e auto-
disciplina.

Dessa forma, não tem sentido o apenado obter 
o beneficio de progressão de regime com 1/6 e, ao 
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mesmo tempo, já poder ser agraciado com a benesse 
da saída temporária. A mudança sugerida no inciso II 
do artigo 123, portanto, é de extrema relevância, pois 
garante o caráter meritório do instituto.

Mudanças no Código Penal
O projeto aumenta a reprimenda penal de crimes 

que, embora não se classifiquem como hediondos, ge-
ram maior sensação de insegurança na coletividade, 
como a formação de quadrilha, o roubo qualificado, 
“seqüestro relâmpago” e a extorsão qualificada, sem 
olvidar que em relação a estes crimes institui maior 
rigor na concessão de beneficias durante a execução 
penal

Sob os mesmos fundamentos criam-se, para a 
concessão de livramento condicional nestes crimes, 
os patamares intermediários de cumprimento de 1/2 
(metade) da pena, se primário, e 2/3 (dois terços) caso 
seja reincidente ou tenha maus antecedentes, inferio-
res aos patamares previstos em lei para a concessão 
do beneficio nos crimes hediondos, mas superiores á 
regra geral de concessão do beneficio para os demais 
crimes, de menor gravidade.

Estipula-se, ainda, o regime fechado para inicio de 
cumprimento de pena por estes crimes, o que é mais 
consentâneo com a sua natureza e com as finalidades 
de prevenção geral e especial da sanção penal.

Percebe-se que o conjunto das modificações pro-
piciará, em relação aos denominados assaltantes, isto 
é, aqueles que cometem crimes patrimoniais violentos, 
o efetivo cumprimento de pena privativa de liberdade 
em regime fechado por lapso de tempo razoável, sufi-
ciente para impor especial receio à prática destas in-
frações penais, que afligem o tecido social e, de outro 
lado, desarticulando as organizações criminosas que 
não poderão contar com o pronto retorno destes cri-
minosos violentos em suas empreitadas ilícitas. Evita-
se, pois, o atual quadro onde, em regra, antes mesmo 
de completar um ano da data do assalto ou seqüestro 
relâmpago, e freqüentemente antes do trânsito em jul-
gado da condenação, os perpetradores destes crimes 
já tenham direito de gozar dos benefícios do regime 
aberto, sendo a atual sanção manifestamente insufi-
ciente à concretização dos direitos constitucionais à 
vida á integridade física e psíquica, ao patrimônio e 
á garantia do direito difuso à segurança pública e da 
almejada paz social.

Simplifica-se a tipificação do “sequestro-relâm-
pago”, não havendo motivos para que a extorsão qua-
lificada pela restrição à liberdade da vitima tenha re-
quisitos adicionais para sua configuração em relação 
ao roubo qualificado pelo mesmo motivo, buscando o 
projeto trazer tratamento uniforme aos crimes de rou-
bo qualificado e extorsão qualificada, ante a similitude 

das condutas e dos trágicos efeitos físicos e morais 
que impingem às suas vitimas Nessa ordem de fatores, 
também se equiparam as penas dos tipos qualificados 
de latrocínio (roubo com resultado morte) e extorsão 
com resultado morte com as de extorsão mediante se-
questro com resultado morte, já que freqüentemente 
os crimes do art. 157, § 3° e 158, § 3° são praticados 
mediante restrição de liberdade das vitimas, não ha-
vendo razões para as sanções serem distintas, ante 
a equivalência do desvalor das hediondas condutas e 
de suas nefastas conseqüências.

Diante da evolução da criminalidade vivenciada 
por nosso Estado hodiernamente, que em não raras 
vezes tem se deparado com a prática de atentados 
tendentes a alterar a paz pública, atemorizar a cole-
tividade ou mesmo provocar a descrença nas autori-
dades públicas legalmente constituídas, pretendendo 
constrangê-las a abster-se do exercício de suas fun-
ções constitucionais e legais, urge a criação de figura 
penal que confira tratamento específico aos referidos 
atos, garantindo-se à sociedade os direitos fundamen-
tais à vida, integridade física e segurança, previstos 
expressamente em nossa Constituição Federal, bem 
como o respeito à ordem e ao poder estatal.

Destarte, propõe-se a criação do tipo penal de-
nominado “Desordem Social”, a ser inserido no Ca-
pítulo IV, do Título VIII, da Parte Especial do Código 
Penal em vigor, sob a numeração de artigo 285-A o 
qual assegurará o tratamento adequado e específico 
às perniciosas práticas referidas no parágrafo anterior, 
necessário e suficiente para reprovação e prevenção 
da conduta, atendendo, pois, aos anseios legítimos de 
nossa população.

Adite-se que o novo tipo penal será subsidiário, 
isto é, incidirá com pena autônoma apenas “se o fato 
não constituir crime mais grave”. caso em que se trans-
forma em causa de aumento de pena. Evita-se, assim, 
que possa ser utilizado para diminuição das penas 
aplicáveis a roubos, extorsões, seqüestros, homicídios 
e atentados com morte praticados com as finalidades 
descritas no caput, garantindo-se uma punição mais 
rigorosa e adequada a este tipo de ação, que afronta 
o Estado Democrático de Direito e lenta difundir o pâ-
nico na população.

Por fim, tipifica-se autonomamente a conduta de 
quem ordena a prática de tais atos, ainda que não se-
jam iniciados, permitindo a sanção penal aos líderes de 
organizações criminosas, acaso interceptadas ordens 
de semear o pânico e intimidar as autoridades, ainda 
que se logre evitar os torpes eventos.

Sala das Sessões, 14 de dezembro de 2010. – 
Jair Bolsonaro PP – RJ.
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PROJETO DE LEI Nº 8.007, DE 2010 
(Do Sr. Carlos Zarattini)

Modifica a legislação tributária, para 
alterar a tabela do imposto de renda das 
pessoas físicas, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei altera a tabela de imposto de 

renda das pessoas físicas e os limites de deduções 
e descontos autorizados pela legislação do referido 
imposto.

Art. 2º O art. 1º da Lei nº 11.482, de 31 de maio 
de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º  ..................................................
 ..............................................................
IV – para o ano-calendário de 2010:
 ..............................................................
V – a partir do ano-calendário de 2011:
Tabela Progressiva Mensal

 .....................................................” (NR)

Art. 2º O inciso XV do caput do art. 6º da Lei nº 
7.713, de 22 de dezembro de 1988, passa a vigorar 
com a seguinte redação:

“Art. 6º  ..................................................
 ..............................................................
XV –  .....................................................
 ..............................................................
d) R$ 1.499,15 (mil, quatrocentos e no-

venta e nove reais e quinze centavos), por mês, 
para o ano-calendário de 2010;

e) R$ 1.581,60 (mil, quinhentos e oitenta 
e um reais e sessenta centavos), por mês, a 
partir do ano-calendário 2011.

 ...................................................  ” (NR)

Art. 3º Os arts. 4º, 8º e 10 da Lei nº 9.250, de 26 
de dezembro de 1995, passam a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 4º  ..................................................
 ..............................................................
III –  .......................................................
 ..............................................................

d) R$ 150,69 (cento e cinquenta reais e 
sessenta e nove centavos), para o ano-calen-
dário de 2010;

e) R$ 158,98 (cento e cinquenta e oito 
reais e noventa e oito centavos), a partir do 
ano-calendário de 2011; 

 ..............................................................
VI –  .......................................................
 ..............................................................
d) R$ 1.499,15 (mil, quatrocentos e no-

venta e nove reais e quinze centavos), por mês, 
para o ano-calendário de 2010;

e) R$ 1.581,60 (mil, quinhentos e oitenta 
e um reais e sessenta centavos), por mês, a 
partir do ano-calendário de 2011.

 ...................................................  ” (NR)

“Art. 8º  ..................................................
 ..............................................................
II –  ........................................................
 ..............................................................
b)  ..........................................................
 ..............................................................
4. R$ 2.830,84 (dois mil, oitocentos e 

trinta reais e oitenta e quatro centavos) para 
o ano-calendário de 2010;

 ..............................................................
6. R$ 2.986,54 (dois mil, novecentos e 

oitenta e seis reais e cinquenta e quatro cen-
tavos), a partir do ano-calendário de 2011;

c)  ..........................................................
 ..............................................................
4. R$ 1.808,28 (mil, oitocentos e oito reais 

e vinte e oito centavos) para o ano-calendário 
de 2010;

5. R$ 1.907,74 (mil, novecentos e sete 
reais e setenta e quatro centavos), a partir de 
ano-calendário de 2011.

.................................................... ” (NR)

“Art. 10.  ................................................
 ..............................................................
IV – R$ 13.317,09 (treze mil, trezentos e 

dezessete reais e nove centavos) para o ano-
calendário de 2010;

V – R$ 14.049,53 (quatorze mil, quarenta 
e nove reais e cinquenta e três centavos), a 
partir do ano-calendário de 2011.

 .....................................................” (NR)

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da sua 
publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janei-
ro de 2011.
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Justificação

O Projeto de Lei que ora submetemos à apre-
ciação das Sras. e Srs. Deputados tem como objetivo 
corrigir a tabela de incidência, o teto de deduções e 
demais descontos relativos ao imposto de renda das 
pessoas físicas (IRPF). 

O fator de correção utilizado é de 5,5%, percen-
tual equivalente à inflação esperada para 2010. Com 
isso, pretendemos manter a neutralidade da cobrança 
do IRPF, que, como é sabido, alcança quase exclusiva-
mente os assalariados. Manter os valores nominais da 
tabela atual implicaria um aumento velado do impos-
to, pois os contribuintes que obtivessem aumentos de 
salários apenas para repor as perdas com a inflação 
acabariam por incorrer em aumento do pagamento 
real do IRPF. 

Chamo a atenção para a urgência com que deve-
mos tratar da matéria. Se nada for feito pelo Congresso 
Nacional, essa injustiça fiscal já começará a produzir 
seus efeitos deletérios a partir de janeiro de 2011. 

Devemos lembrar que o Brasil somente conseguiu 
contornar os efeitos da crise mundial com políticas que 
garantiram o ritmo da produção nacional. A preserva-
ção da capacidade de consumo da nova classe mé-
dia, que experimenta os benefícios do emprego formal 
com carteira de trabalho assinada, foi muito importante 
nesse processo. Não é recomendável, portanto, retirar 
renda desses assalariados pela via do aumento real 
do imposto de renda. 

Pelo motivos acima expostos, contamos com a 
colaboração dos Nobres Pares para o aprimoramento 
e aprovação da presente iniciativa.

Sala das Sessões, 14 de dezembro de 2010. – 
Deputado Carlos Zarattini, PT – SP.

PROJETO DE LEI Nº 8.008, DE 2010 
(Dos Srs. Chico Alencar, Luciana Genro e  

Ivan Valente)

Dispõe sobre o reajuste do subsídio 
de Ministro do Supremo Tribunal Federal, 
nos termos do art. 48, XV da Constituição 
Federal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – O subsídio mensal de Ministro do Supre-

mo Tribunal Federal, referido no art. 48, XV da Cons-
tituição Federal será reajustado a cada ano civil, ex-
clusivamente com vistas a preservar o seu valor real, 
tendo como índice de reajuste o índice de inflação 
apurado no período.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data da sua 
publicação, com efeitos financeiros a partir do dia 1° 
de janeiro de 2011 .

Justificação

Com a finalidade de estabelecer um critério jus-
to para o reajuste dos subsídios dos membros do 
Congresso Nacional, do Presidente da República e 
do Vice-Presidente da República, apresentamos este 
Projeto de Lei.

O critério do reajuste com base no índice de in-
flação apurado no período visa garantir o valor real do 
subsídio, atendendo ao que dispõe o art. 37, inciso X 
da Constituição Federal.

Ademais, com a fixação do índice de reajuste 
dos referidos subsídios ao índice de inflação apurado 
no período, atende-se aos princípios constitucionais 
da impessoalidade e moralidade, tendo sido o mes-
mo critério eleito para o reajuste dos subsídios dos 
membros do Congresso Nacional e do Presidente e 
Vice-Presidente da República.

Por todas essas razões, se apresenta o Projeto 
de Lei.

Sala das Sessões, 14 de dezembro de 2010. – 
Chico Alencar, Deputado Federal PSOL/RJ – Luciana 
Genro, Deputada Federal PSOL/RS – Ivan Valente, 
Líder do PSOL.

PROJETO DE LEI Nº 8.009, DE 2010 
(Do Sr. Hugo Leal)

Altera a Lei nº 10.233, de 5 de junho 
de 2001, para dispor sobre o bilhete de 
passagem. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei altera a Lei nº 10.233, de 5 de 

junho de 2001, que, entre outras providências, cria a 
Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, 
para dispor sobre a emissão do bilhete de passa-
gem.

Art. 2º Acrescentem-se os seguintes dispositivos 
ao art. 42 da Lei nº 10.233, de 2001:

“Art. 42.  ................................................
 ..............................................................
IV – emitir o bilhete de passagem devi-

damente identificado;
V – arquivar os dados do passageiro em 

meio eletrônico ou mecânico até a utilização 
do bilhete ou durante um ano, a contar da data 
de sua aquisição, para atender a solicitação 
de segunda via.” (NR)

Art. 3º Esta Lei entra em vigor após decorridos 
sessenta dias de sua publicação oficial.

Justificação

Embora apresente um arcabouço jurídico con-
siderável, o Brasil ainda é palco de vácuo normativo 
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elementar e ao mesmo tempo singelo, a exemplo 
da inexistência de obrigação legal para a emissão 
nominativa do bilhete de passagem rodoviária, no 
transporte interestadual e internacional de passa-
geiros.

Atualmente, quando o passageiro não consegue 
apresentar o bilhete de passagem, deve se dirigir a um 
posto policial para registrar os motivos do impedimento 
em boletim de ocorrência, a ser encaminhado à em-
presa de transporte, para as devidas providências. Nas 
situações de impedimento próximas à data da viagem, 
o usuário pode não embarcar, pela impossibilidade de 
cumprir os requisitos exigidos. 

Na prática em curso, a venda da passagem cor-
responde a emissão, seja por meio eletrônico ou me-
cânico, do bilhete em papel, do qual a empresa retém 
cópia. Assim, as providências para a identificação do 
passageiro e arquivamento dos dados nos moldes 
previstos, mostram-se perfeitamente exequíveis. O 
arquivo pretendido é de baixo volume, considerando 
a data limite como sendo a da utilização do bilhete e, 
no caso do usuário não viajar, o prazo de validade do 
bilhete.

Trata-se de direito básico do consumidor, o de 
ter acesso a segunda via do bilhete de passagem, 
em casos de perda ou extravio. Afinal, o pagamento 
do serviço deve assegurar seu usufruto ao usuário do 
transporte.

Desse modo, contamos com o apoio dos nossos 
Pares para a aprovação deste projeto de lei.

Sala das Sessões, 14 de dezembro de 2010. – 
Deputado Hugo Leal, PSC-RJ.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 3.034, DE 2010 

(Do Sr. Luis Carlos Heinze)

Susta os efeitos da Consulta Pública 
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
– Anvisa – número 112, de 29 de novembro 
de 2010. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam sustados os efeitos da Consulta 

Pública número 112, da Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária, de 29 de novembro de 2010, que “abre 
prazo até 31 de março de 2011 para que sejam apre-
sentadas críticas e sugestões relativas à proposta de 
Revisão da RDC 46/2001 que trata sobre os teores de 
alcatrão, nicotina e monóxido de carbono nos cigar-
ros, e a proibição de aditivos nos produtos derivados 
do tabaco”

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

Justificação

Em 30 de novembro de 2010, foi publicada no 
DOU a decisão da Diretoria Colegiada da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que determi-
nou a adoção da Consulta Pública nº 112, com vistas 
a revisar a Resolução de Diretoria Colegiada – RDC 
nº 46/2001. A Consulta Pública foi divulgada com uma 
minuta anexa de proposta de resolução que trata, en-
tre outros, dos teores de alcatrão, nicotina e monóxido 
de carbono nos cigarros, e da proibição da utilização 
de aditivos em todos os produtos derivados do tabaco 
fabricados e comercializados no Brasil.

A proposta em tela revoga a RDC nº 46/2001 e 
estabelece novo regramento a respeito da matéria nela 
tratada. Mas vai muito além e introduz inovações no 
ordenamento jurídico brasileiro, ao dispor sobre ma-
téria que não havia sido tratada anteriormente por lei 
federal, nem mesmo pela RDC nº 46/2001, a saber, a 
proibição do uso de aditivos na fabricação e na emba-
lagem de produtos derivados do tabaco. “Aditivos” são 
os ingredientes adicionados ao processo de fabricação 
de produtos fumígenos derivados de tabaco, sendo 
qualificados como “qualquer substância ou composto, 
que não seja tabaco ou água, utilizada no processa-
mento, na fabricação e na embalagem de um produto 
fumígeno derivado do tabaco, incluindo os flavorizan-
tes, os aromatizantes e os ameliorantes”.

Ao adotar a referida Consulta Pública, em ato 
aprovado em Diretoria Colegiada da Agência, com 
proposta específica de edição de Resolução, a Anvi-
sa fez uso de um ato normativo de sua competência 
(criar Consultas Públicas para permitir a participação 
da sociedade no processo de regulamentação) para 
exorbitar do poder regulamentar (dispor sobre matéria 
que não está regulada em lei federal) e, desta forma, 
invadiu área de competência exclusiva do Congresso 
Nacional.

Neste sentido, cabe lembrar o que dispõe o artigo 
49, inciso V, da Constituição Federal:

“Artigo 49. É da competência exclusiva 
do Congresso Nacional:

V – sustar os atos normativos do Poder 
Executivo que exorbitem do poder regulamentar 
ou dos limites de delegação legislativa.”

Em consonância com o dispositivo constitucional 
acima citado, o Regimento Interno desta casa prevê 
o Projeto de Decreto Legislativo como instrumento 
de sustação de tais atos que exorbitem os poderes 
regulamentares:

“Art. 24. Às Comissões Permanentes, 
em razão da matéria de sua competência, e 
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às demais Comissões, no que lhes for apli-
cável, cabe: 

XII – propor a sustação dos atos nor-
mativos do Poder Executivo que exorbitem 
do poder regulamentar ou dos limites de de-
legação legislativa, elaborando o respectivo 
decreto legislativo;” 

Adicionalmente, a Constituição Federal reserva 
competência exclusiva à lei federal para dispor sobre 
propaganda de produtos, práticas e serviços que pos-
sam ser nocivos à saúde, nos termos do seu artigo 
220, parágrafo 3º, in verbis: 

“Artigo 220.  ..........................................
 ..............................................................
§3° Compete à Lei Federal:
II – Estabelecer os meios legais que ga-

rantam à pessoa e à família a possibilidade de 
se defenderem de programas ou programações 
de rádio e televisão que contrariem o disposto 
no artigo 221, bem como da propaganda de 
produtos, práticas e serviços que possam ser 
nocivos à saúde e ao meio ambiente.”

De acordo com o citado dispositivo constitucio-
nal, apenas a lei federal poderá restringir a atividade. 
E o fato é que não há lei estabelecendo restrições em 
relação aos ingredientes adicionados aos produtos.

Assim, clamo meus pares a apoiarem o presente 
Projeto de Decreto Legislativo, com vistas a sustar ato 
da Anvisa de Consulta Pública que propõe a edição 
de Resolução proibindo o uso de ingredientes na fabri-
cação de produtos de tabaco, invadindo competência 
exclusiva do Congresso Nacional.

Sala da Sessões, Brasília – DF, 14 de dezembro 
de 2010. – Luis Carlos Heinze, Deputado Federal – 
PP/RS.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 3.035, DE 2010 

(Do Sr. Chico Alencar e outros)

Dispõe sobre o reajuste dos subsí-
dios de membros do Congresso Nacional, 
do Presidente da República e do Vice-Pre-
sidente da República, previstos no art. 49, 
VII e VIII da Constituição Federal. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os subsídios mensais dos membros do 

Congresso Nacional, bem como do Presidente da Re-
pública e do Vice-Presidente da República, referidos 
no art. 49, inciso VII e VIII, da Constituição Federal, 
respectivamente, serão reajustados no início de cada 
sessão legislativa, exclusivamente com vistas a pre-

servar os seus valores reais, tendo como índice de re-
ajuste o índice de inflação apurado no período.

Art. 2º O Senado Federal e a Câmara dos De-
putados regularão, por ato próprio de suas Mesas 
Diretoras, os efeitos decorrentes da aplicação deste 
Decreto Legislativo.

Art. 3º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação com efeitos financeiros a partir 
do dia 1° de janeiro de 2011.

Justificação

Com a finalidade de estabelecer um critério justo 
para o reajuste dos subsídios dos membros do Con-
gresso Nacional, do Presidente da República e do Vice-
Presidente da República, apresentamos este Projeto 
de Decreto Legislativo.

O critério do reajuste com base no índice de in-
flação apurado no período visa garantir o valor real do 
subsídio, atendendo ao que dispõe o art. 37, inciso X 
da Constituição Federal.

Ademais, com a fixação do índice de reajuste 
dos referidos subsídios ao índice de inflação apurado 
no período, atende-se aos princípios constitucionais 
da impessoalidade e moralidade. 

Por todas essas razões, se apresenta o Projeto 
de Decreto Legislativo.

Sala das sessões, 14 de dezembro de 2010. – 
Deputado Chico Alencar, PSOL/RJ – Deputada Lu-
ciana Genro, PSOL/RS – Deputado Ivan Valente, 
Líder do PSOL. 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 5.403, DE 2010 

(Dos Srs. Chico Alencar, Ivan Valente e  
Luciana Genro)

Solicita ao Ministro de Estado do Mi-
nistério da Cultura e ao Ministro de Esta-
do do Ministério do Turismo informações e 
cópias de todos os processos de contrata-
ção e prestação de contas dos convênios 
com as entidades de direito privado que 
identifica.

Solicito a Vossa Excelência, com base no art. 
50, § 2º da Constituição Federal e na forma dos arts. 
115 e 116 do Regimento Interno, que, após consul-
ta a Mesa, sejam solicitadas ao Ministro de Estado 
do Ministério da Cultura e ao Ministro de Estado do 
Ministério do Turismo as informações relativas aos 
convênios firmados com os Institutos Renova Brasil, 
Brasil Sempre à Frente, Planalto Central, Inbraest e 
Projeto Viver, bem como o envio de cópia de todos os 
processos de contratação e de prestação de contas 
dos referidos convênios.
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Justificação

O jornal “O Estado de São Paulo” revelou, em 
matéria do dia 04 de dezembro de 2010, a existência 
de emendas parlamentares individuais que beneficia-
ram entidades fantasmas e empresas de fachadas em 
nome de laranjas, através da celebração de convênios 
entre as referidas entidades e os Ministérios da Cul-
tura e do Turismo.

Dessa forma, em vista da grave denúncia publi-
cada no referido órgão da imprensa, se faz necessária 
uma averiguação dos convênios firmados no âmbito 
dos Ministérios citados, no cumprimento da compe-
tência fiscalizatória atribuída constitucionalmente ao 
Poder Legislativo 

Nestes termos, requer o encaminhamento. 
Brasília, 14 de dezembro de 2010. – Deputado 

Chico Alencar, PSOL/RJ – Deputado Ivan Valente, Lí-
der do PSOL – Deputada Luciana Genro, PSOL/RS

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 5.404, DE 2010 

(Do Sr. Paulo Bornhausen)

Solicita informações ao Excelentíssi-
mo Ministro dos Transportes, Sr. Paulo Sér-
gio Passos, sobre obras viárias executadas 
no Estado de Santa Catarina.

Sr. Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui-

ção Federal de 1988 e no inciso I do artigo 115 do 
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, solicito 
a Vossa Excelência que seja encaminhado ao Exce-
lentíssimo Ministro dos Transportes, Sr. Paulo Sérgio 
Passos, o seguinte requerimento a respeito de obras 
que estão sendo executadas nas rodovias federais, 
localizadas no Estado de Santa Catarina, informando 
especialmente:

Conteúdo de todos os contratos firmados en-
tre o Governo Federal e a Auto Pista Litoral Sul S.A., 
representante da Obrascon Huarte Lain Brasil S.A., 
inclusive com o cronograma de gastos e atual está-
gio da obra da duplicação do trecho Sul no Estado de 
Santa Catarina;

Por que, de acordo com notícias veiculadas no 
jornal Diário Catarinense, muito embora já haja auto-
rizações ambientais outorgadas, a obra da rodovia de 
contorno rodoviário de Florianópolis, com 47 quilôme-
tros de extensão a serem entregues em 2011, ainda 
não começou?

Por que – muito embora já haja projeto aprovado 
para a construção da rodovia de contorno de Floria-
nópolis – foi editada nova resolução pela ANTT que 
permite à supramencionada concessionária a elaborar 

outro projeto para a rodovia de contorno, agora com 
o comprimento de apenas 24 quilômetros? Por que o 
novo projeto de contorno rodoviário de Florianópolis 
foi concluído com a metade do comprimento original 
outrora estipulado no primeiro contrato?

Qual o motivo de existirem dois projetos com o 
mesmo objetivo, se nem o primeiro for iniciado? Qual 
a justificação do parecer da ANTT para tal alteração? 
Apresentar o inteiro conteúdo da ata da ANTT e da reso-
lução que decidiu pela elaboração de novo projeto?

Que providências estão sendo executadas para 
a diminuição de acidentes no trevo que liga as cida-
des de Itajaí e Blumenau? Há previsão de obras para 
este trecho?

Qual a previsão para a construção de estradas 
marginais e/ou outras medidas preventivas na BR-
101, especialmente no que toca às cidades de Balne-
ário Camboriú, Itajaí e Navegantes, diante do grande 
fluxo decorrente da importância de seus portos e de 
seu aeroporto? 

Caso o(s) referido(s) documento(s) seja(m) 
remetido(s) com a chancela de “sigiloso”, que seja 
feita a exibição apenas a este Requerente, aplicando-
se o disposto no art. 98, § 5º, do RICD.

Justificação

Importante jornal da capital do Estado de Santa 
Catarina, o Diário Catarinense, bem como a Fiesc e 
demais setores produtivos, vem demonstrando a negli-
gência em relação ao atual estágio das obras na BR-
101, único acesso viário à capital catarinense.

Em artigo, publicado no dia 14 de dezembro de 
2010, cita o descaso com que o Governo Federal vem 
tratando o povo catarinense no que toca às obras do 
contorno rodoviário de Florianópolis.

Para se ter um exemplo da falta de comprometi-
mento com a obra – prometida há muito tempo e com 
todas as licenças ambientais chanceladas – a ANTT, 
de repente, mudou de opinião e adotou uma decisão 
absurda: delegou à própria Auto Pista Litoral Sul S.A. a 
elaboração de um novo projeto do contorno viário. 

Apesar de Santa Catarina possuir inúmeras rodo-
vias federais em seu território, o Governo Federal não 
tem ali efetuado as obras necessárias à conservação, 
gerando inúmeros acidentes fatais naquela porção do 
Sul do país.

Desta forma, no exercício da atribuição parla-
mentar de fiscalizar os atos do Poder Executivo, enten-
demos fundamental a prestação das informações ora 
solicitadas, razão pela qual apresentamos o presente 
Requerimento de Informações. 

Sala das Sessões, 14 de dezembro de 2010. – 
Deputado Paulo Bornhausen, Líder do Democratas
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INDICAÇÃO Nº 6.731, DE 2010 
(Do Sr. Luis Carlos Heinze)

Sugere a compatibilização dos limites 
de peso por eixo fixados na norma brasileira 
aos fixados no Acordo de Alcance Parcial 
sobre Pesos e Dimensões de Veículos de 
Transporte Rodoviário de Passageiros e de 
Carga, assinado pelos países integrantes 
do MERCOSUL.

Excelentíssimo Senhor Ministro das Cidades:
É competência do Conselho Nacional de Trânsito 

– CONTRAN, vinculado a esse ministério, fixar os limi-
tes de pesos e dimensões para veículos automotores 
terrestres, assim como o limite de tolerância em caso 
de apuração de excesso de peso veicular – arts. 99 e 
231 do Código de Trânsito Brasileiro.

A matéria, hoje disciplinada nas Resoluções nº 
210, de 2006, nº 258, de 2007, e nº 365, de 2010, é 
de notável complexidade, e não surpreende que ainda 
suscite dúvidas, debates e estudos. 

Recente análise (processo nº 50.000.052757/2009) 
da Secretaria de Política Nacional de Transportes, do 
Ministério dos Transportes, por exemplo, chegou à 
conclusão de que, por ora, há dificuldades importan-
tes para a observância dos limites de peso por eixo 
impostos aos caminhões nacionais. Algum dos fatos 
que fundamentariam essa afirmação, segundo o órgão, 
são: (i) vícios de origem nas suspensões de alguns 
veículos de carga, (ii) impropriedades na metodologia 
para aferição de peso por eixo, (iii) o alto grau de im-
precisão das balanças, (iv) o fenômeno do desloca-
mento da carga, e (v) a virtual ausência de balanças, 
nos pontos de origem das cargas, que mensurem o 
peso por eixo.

Essas conjecturas, supondo-as verdadeiras todas 
elas, colocam o transportador em posição de enorme 
desassossego, pois precisa atuar com plena eficiên-
cia no competitivo mercado de transporte rodoviário 
de cargas e, simultaneamente, respeitar os limites de 
peso dos veículos, muito embora, para levar a efeito 
essa última ação, não tenha controle sobre todas as 
variáveis.

Assim, em nome da prudência, e até que os esfor-
ços por mais conhecimento façam convergir as avalia-
ções díspares hoje existentes, creio que seria de todo 
conveniente examinar-se a possibilidade de se compa-
tibilizar os limites de peso por eixo fixados na norma 
brasileira aos fixados no “Acordo de Alcance Parcial 
sobre Pesos e Dimensões de Veículos de Transporte 
Rodoviário de Passageiros e de Carga”, assinado pe-
los países integrantes do MERCOSUL. Note-se que 
os limites impostos na norma internacional, em geral, 

apresentam-se ligeiramente mais elevados do que os 
da norma brasileira, decorrendo daí que a assunção 
deles não apenas possibilitaria a harmonização das 
normas interna e externa mas também, e principal-
mente, reduziria os casos de autuação controversa, 
relacionados a excesso de peso por eixo.

Outra providência que me parece salutar, em vis-
ta das observações feitas pela Secretaria de Política 
Nacional de Transportes – SPNT, há pouco mencio-
nadas, é adiar por bom tempo a adoção de percentu-
al de tolerância inferior ao hoje praticado, sete e meio 
por cento. A princípio, a manutenção desse percentu-
al está garantida até 31 de dezembro de 2011, mas é 
improvável que os problemas levantados pela SPNT, 
ou reiteradamente apontados por entidades como a 
ATR BRASIL (Associação do Transporte Rodoviário de 
Carga do Brasil) e a CNA (Confederação da Agricul-
tura e Pecuária do Brasil), sejam resolvidos, em todo 
o País, antes disso.

Essas são as sugestões que, no momento, gos-
taria de levar ao conhecimento de V.Ex.ª, certo de que 
as apresentará, consoante seu elevado espírito público, 
aos membros do CONTRAN.

Sala das Sessões, 14 de dezembro de 2010. – 
Deputado Luis Carlos Heinze.

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE  
Nº 132, DE 2010 

(Do Sr. Antônio Andrade)

Propõe que a Comissão de Agricultu-
ra, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvi-
mento Rural adote as medidas necessárias 
para que seja realizado ato de fiscalização 
e controle dos procedimentos de aporte 
de recursos públicos por parte do BNDES 
(Banco Nacional do Desenvolvimento) na 
possível fusão entre o grupo GP Investi-
mentos / LAEP / LeitBom e o laticínio Bom 
Gosto.

Senhor Presidente:
Com base no art. 100, § 1º, combinado com os 

artigos 60, inciso II e 61 do Regimento Interno, proponho 
a Vossa Excelência que adote as medidas necessárias 
para que seja realizado ato de fiscalização e controle 
dos procedimentos de aporte de recursos públicos por 
parte do BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimen-
to) na possível fusão entre o grupo GP Investimentos 
/ LAEP / LeitBom e o laticínio Bom Gosto.

Justificação

O Brasil ocupa a quinta posição mundial em 
produção de leite e derivados no mundo. A estrutura 
do mercado de produtos lácteos no país é bastante 
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complexa, em virtude do elevado número de agentes 
econômicos que atuam no sistema e da multiplicidade 
de canais de comercialização.

De acordo com dados do MDA (Ministério do De-
senvolvimento Agrário), a produção anual de leite no 
Brasil é de aproximadamente 30 bilhões de litros/ano, 
contando com 1,34 milhões de produtores, gerando 
milhões de empregos diretos e indiretos.

Posto a relevância do setor para a economia 
brasileira, passamos a relatar nossas preocupações. 
Nas últimas semanas, temos acompanhado através 
de diversos meios de comunicação, a intenção do BN-
DES/BNDESPar de aplicar um aporte estimado em R$ 
600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais) na fusão 
da GP Investimentos através da Monticiano (GP/LAEP/
Leitbom) e o laticínio gaúcho Bom Gosto.

De acordo com informações do mercado, estão 
avançadas as negociações entre a GP Investimentos 
e o laticínio Bom Gosto, que criará uma empresa com 
capacidade de captação de dois bilhões de litros de 
leite por ano. 

Dentro do acordo, a Monticiano, dona da mar-
ca LeitBom e que pertence à GP, ficaria com 40% da 
nova empresa. O BNDESPar – que tem 34,6% da Bom 
Gosto – conseguiria manter 35%, mas teria que fazer 
um novo aporte estimado em até R$ 600 milhões. A 
Bom Gosto e o laticínio Nilza seriam donas de 25% 
da companhia.

Nossa preocupação é com a aplicação de re-
cursos públicos em capital de risco nos laticínios, 
concentrando mais ainda o processamento de leite 
em poucas grandes empresas, podendo causar em 
médio prazo uma desestruturação de toda a cadeia 
produtiva de leite.

Relevante informar, que recentemente o BNDES 
aplicou recursos públicos no laticínio Nilza, hoje virtual-
mente falido, gerando reflexos negativos especialmente 
no centro-sul de São Paulo; Sul, Oeste e Triângulo de 
Minas Gerais e Sul de Goiás.

A necessidade de se entender a criação daquele 
que se tornaria o maior laticínio do Brasil em captação 
de leite/dia, com o uso de recurso público em capital 
risco é que torna necessário uma maior fiscalização 
e controle sobre essa operação. – Antonio Andrade, 
Deputado Federal – PMDB/MG

SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÃO AO TCU  
Nº 52, DE 2010 

(Dos Srs. Chico Alencar, Ivan Valente e  
Luciana Genro)

Solicita informações ao Presidente do 
Tribunal de Contas da União sobre convê-
nios celebrados entre entidades de direito 

privado e os Ministérios da Cultura e do 
Turismo, bem como requer a realização 
de auditoria orçamentária nos referidos 
Ministérios.

Solicito a Vossa Excelência, com fundamento no 
art. 71, VII da Constituição Federal e nos termos regi-
mentais, que sejam solicitadas ao Excelentíssimo Sr. 
Ministro Presidente do Tribunal de Contas da União, 
informações relativas aos contratos firmados entre os 
Ministérios da Cultura e do Turismo e os Institutos Re-
nova Brasil, Brasil Sempre à Frente, Planalto Central, 
Inbraest e Projeto Viver, bem como requer, na forma 
do art. 71, IV da Constituição Federal, seja realizada 
auditoria orçamentária nos Ministérios da Cultura e do 
Turismo em vista da possível existência de convênios 
firmados com entidades fantasmas. 

Justificação

O jornal “O Estado de São Paulo” revelou, em 
matéria do dia 04 de dezembro de 2010, a existência 
de emendas parlamentares individuais que beneficia-
ram entidades fantasmas e empresas de fachadas em 
nome de laranjas, através da celebração de convênios 
entre as referidas entidades e os Ministérios da Cul-
tura e do Turismo.

Dessa forma, em vista da denúncia publicada 
no referido órgão da imprensa, se faz necessário um 
acompanhamento do Poder Legislativo na fiscalização 
constitucionalmente atribuída ao Tribunal de Contas 
da União, com a finalidade de se investigar as contra-
tações realizadas no âmbito dos Ministérios sobre os 
quais pairam as denúncias.

Ao mesmo tempo, se faz necessária a realiza-
ção de auditoria orçamentária, com a finalidade de 
se preservar o interesse público e a probidade admi-
nistrativa. 

Nestes termos, requer o encaminhamento. 
Brasília, 14 de dezembro de 2010. – Deputado 

Chico Alencar, PSOL/RJ – Deputado Ivan Valente, Lí-
der do PSOL – Deputada Luciana Genro, PSOL/RS

REQUERIMENTO Nº 7.558, DE 2010 
(Do Sr. Eliene Lima)

Requer Voto de Pesar pelo falecimento 
do Senhor Onescimo Prati.

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 Onesci-
mo Prati, ocorrido no município de Campo Verde, Mato 
Grosso, no dia 10 de novembro do corrente.
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É a nossa homenagem. Na certeza do apoio dos 
nobres pares ao presente Requerimento, submetemos 
à apreciação.

Justificação

O ex-prefeito de Campo Verde, Senhor Onesci-
mo Prati, 50 anos, morreu vítima de um choque elé-
trico na manhã da sexta-feira, dia 10 de novembro. O 
ex-prefeito foi encontrado morto por volta das 10h40, 
por um de seus funcionários. Ele fazia a limpeza do 
telhado quando recebeu a descarga elétrica e teve 
parada cardíaca. 

Nascido em Santa Helena, Paraná, Onescimo Pra-
ti chegou a Mato Grosso no início dos anos 80, depois 
que a propriedade da família foi inundada pelas águas 
do Lago de Itaipu. Trabalhou como agricultor e pecu-
arista e em 1988 teve importante papel no processo 
de emancipação político-administrativa do município, 
sendo eleito seu primeiro prefeito.

Em 1997, Prati assumiu para o seu segundo 
mandato. Ele tinha por Campo Verde e por toda a po-
pulação, principalmente os da camada mais simples 
da sociedade, um carinho paternal. Ele amava aquela 
cidade e sua gente.

Em 2000, Prati foi reeleito para mais um manda-
to à frente da Administração Municipal. Sua trajetória 
política foi marcada por grandes realizações e impor-
tantes obras que beneficiaram a população e fizeram 
de Campo Verde um dos melhores municípios de Mato 
Grosso.

Para ele, Campo Verde era tudo! Durante o tempo 
em que foi prefeito, ele fez tudo o que pode e até mais 
para que o município se desenvolvesse. 

Em 2008, o ex-prefeito disputou as eleições mu-
nicipais, sendo derrotado por uma diferença de 466. 
Mesmo fora do poder, Prati continuava sendo respei-
tado politicamente e nas últimas eleições para gover-
nador, teve papel importante na campanha de Silval 
Barbosa no município.

Fora da política, Prati se dedicava ao ramo imobi-
liário. Era casado com Yara Alecrim Andrade, que está 
grávida de 8 meses, e é pai de Onescimo Júnior, fruto 
de seu primeiro casamento.

Esta é, portanto, a nossa homenagem.
Sala das Sessões, 14 de dezembro de 2010. – 

Eliene Lima, Deputado Federal.

REQUERIMENTO Nº 7.559, DE 2010 
(Do Exmo Dep. Paulo Piau e Outros)

Solicitamos a retirada de tramitação 
do Recurso nº 451 / 2010 que recorre contra 
a tramitação conclusiva do PL 5.358/2009 

que altera os dispositivos da Lei 11.901, de 
12 de janeiro de 2009, que visa substituir a 
expressão “Bombeiro Civil” por “Brigadis-
ta Particular”.

Senhor Presidente,
Com fundamento no artigo nº 104, § 2º do Regi-

mento Interno da Câmara dos Deputados, vimos reque-
rer a retirada do Recurso nº 0451/2010, recurso que é 
contra a tramitação conclusiva do PL 5.358/2009 que 
altera os dispositivos da Lei 11.901, de 12 de janeiro de 
2009, que visa substituir a expressão “Bombeiro Civil” 
por “Brigadista Particular” e, assim, por conseqüência 
que seja reconhecida a apreciação conclusiva nesta 
Casa do Projeto de Lei nº 5358 de 2009 em questão.

Justificação
O projeto não polemiza, não subtrair direitos nem 

garantias conquistadas pelos profissionais tratados 
na Lei 11.901, somente visa mudar a nomenclatura 
da profissão, que passa de “bombeiro civil” para “bri-
gadista particular”.

O termo “Bombeiro” trata de uma denominação 
de Estado vinculada diretamente aos profissionais das 
forças de segurança pública dos Estados e do Distri-
to Federal, que são os responsáveis: pelo combate a 
incêndios, pela preservação do patrimônio ameaçado 
de destruição, pelo resgate de vítimas de incêndios, 
afogamentos, acidentes ou catástrofes, além de re-
alizarem a perícia, investigações sobre a origem do 
fogo, dentre outros. Por isso, não é pertinente atribuir 
o termo “Bombeiro” para o reconhecimento desta nova 
profissão, haja vista, que os profissionais denomina-
dos “bombeiros civis” exercem função exclusiva de 
prevenção e combate a incêndio, sendo empregados 
contratados diretamente por empresas, e que não 
prestam serviço aos cidadãos em geral. Além de que 
a atribuição do nome “Bombeiro” a esses profissionais 
confunde a sociedade que pensa que será assistida 
por esta nova categoria.

Por fim, ressaltamos que o PL 5358 não dividiu 
as comissões em que foi examinado. Muito pelo con-
trário, na Comissão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público foi aprovado por quase sua unanimi-
dade, ressalvado apenas voto contrário do Deputado 
Roberto Santiago, e na Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania o referido Projeto de Lei foi 
aprovado por unanimidade, justamente por sensibilizar 
os parlamentares quanto ao pleito justo e de relevante 
interesse público. Destacando-se ainda, que o projeto 
será apreciado no Senado Federal.

Sala da Sessões, 14 de dezembro de 2010. – 
Paulo Piau, Deputado Federal.
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REQUERIMENTO Nº 7.560, DE 2010 
(Deputado Vicentinho PT/SP)

Requer a revisão do despacho aposto 
ao PLP nº 554/10, do Poder Executivo, para 
que se inclua a Comissão de Trabalho Ad-
ministração e Serviço Público.

Senhor Presidente:
Requeiro, nos termos do Art. 32, inciso X, “h”, 

combinado com o Art. 139, II, “b”, do Regimento Inter-
no, o envio para apreciação pela Comissão de Trabalho 
Administração e Serviço Público (CTASP) do Projeto 
de Lei nº 554 de 2010, de autoria do Poder Executi-
vo, que “Regulamenta o inciso II do § 4º do art. 40 da 
Constituição, que dispõe sobre a concessão de apo-
sentadoria especial a servidores públicos que exerçam 
atividade de risco. 

Esta solicitação respalda-se no despacho exara-
do ao PL 554/2010, que incluía, dentre os demais, a 
CTASP como comissão competente para a apreciação 
do mérito (art. 54/RICD). 

Portanto, solicita-se a revisão do despacho, para 
que se aplique em espelho o despacho auferido ao 
PLP 554/2010.

Sala das Sessões, 14 de dezembro de 2010. – 
Deputado Vicentinho, (PT/SP).

REQUERIMENTO Nº 7.561, DE 2010 
(Deputado Vicentinho)

Solicita inclusão na pauta de votações 
da Câmara dos Deputados do Projeto de 
Lei nº 959/2003, que dispõe sobre a regu-
lamentação das profissões de Técnico de 
Estética e de Terapeuta Esteticista.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 

114, inciso 14, combinado com o art. 86, parágrafo 3º, 
do Regimento Interno, inclusão na pauta de votações da 
Câmara dos Deputados do Projeto de Lei nº 959/2003, 
que dispõe sobre a regulamentação das profissões de 
Técnico de Estética e de Terapeuta Esteticista.

Sala das Sessões, 14 de dezembro de 2010. – 
Deputado Vicentinho – PT/SP.

REQUERIMENTO Nº 7.562, DE 2010 
(Do Exmo Dep. Alberto Fraga e Outros)

Solicitamos a retirada de tramitação do 
Recurso nº 0452 / 2010 que recorre contra 
a tramitação conclusiva do PL 5.358/2009 
que altera os dispositivos da Lei 11.901, de 

12 de janeiro de 2009, que visa substituir a 
expressão “Bombeiro Civil” por “Brigadis-
ta Particular”.

Senhor Presidente,
Com fundamento no artigo nº 104, § 2º do Regi-

mento Interno da Câmara dos Deputados, vimos reque-
rer a retirada do Recurso nº 0452/2010, recurso que é 
contra a tramitação conclusiva do PL 5.358/2009 que 
altera os dispositivos da Lei 11.901, de 12 de janeiro de 
2009, que visa substituir a expressão “Bombeiro Civil” 
por “Brigadista Particular” e, assim, por conseqüência 
que seja reconhecida nesta Casa a apreciação conclu-
siva do Projeto de Lei nº 5358 de 2009 em questão.

Justificação
O projeto não polemiza, não subtrair direitos nem 

garantias conquistadas pelos profissionais tratados 
na Lei 11.901, somente visa mudar a nomenclatura 
da profissão, que passa de “bombeiro civil” para “bri-
gadista particular”.

O termo “Bombeiro” trata de uma denominação 
de Estado vinculada diretamente aos profissionais das 
forças de segurança pública dos Estados e do Distri-
to Federal, que são os responsáveis: pelo combate a 
incêndios, pela preservação do patrimônio ameaçado 
de destruição, pelo resgate de vítimas de incêndios, 
afogamentos, acidentes ou catástrofes, além de re-
alizarem a perícia, investigações sobre a origem do 
fogo, dentre outros. Por isso, não é pertinente atribuir 
o termo “Bombeiro” para o reconhecimento desta nova 
profissão, haja vista, que os profissionais denomina-
dos “bombeiros civis” exercem função exclusiva de 
prevenção e combate a incêndio, sendo empregados 
contratados diretamente por empresas, e que não 
prestam serviço aos cidadãos em geral. Além de que 
a atribuição do nome “Bombeiro” a esses profissionais 
confunde a sociedade que pensa que será assistida 
por esta nova categoria.

Por fim, ressaltamos que o PL 5358 não dividiu 
as comissões em que foi examinado. Muito pelo con-
trário, na Comissão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público foi aprovado por quase sua unanimi-
dade, ressalvado apenas voto contrário do Deputado 
Roberto Santiago, e na Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania o referido Projeto de Lei foi 
aprovado por unanimidade, justamente por sensibilizar 
os parlamentares quanto ao pleito justo e de relevante 
interesse público. Destacando-se ainda, que o projeto 
será apreciado no Senado Federal.

Sala da Sessões, 14 de dezembro de 2010. – 
Alberto Fraga, Deputado Federal.
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REQUERIMENTO Nº 7.563 DE 2010  
(Do Senhor Ratinho Junior)

Requer a retirada de assinatura de 
apoiamento aposta ao Recurso de nº 462, 
de 2010, contra a apreciação conclusiva 
das Comissões sobre o Projeto de Lei 4413, 
de 2008.

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos regimentais, a minha reti-

rada de assinatura de apoiamento aposta ao Recurso 
nº 462, de 2010, recorrem ao Plenário contra a apre-
ciação conclusiva do Projeto de lei 4413/2008, que 
“Regulamenta o exercício da Arquitetura e Urbanismo, 
cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Bra-
sil – CAU/BR e os Conselhos de Arquitetura e Urba-
nismo dos Estados e do Distrito Federal, e dá outras 
providências”.

Sala das Sessões, 14 de dezembro 2010. – 
Deputado Ratinho Junior, PSC – PR.

REQUERIMENTO Nº 7.564, DE 2010 

(Dos Líderes)

Requeremos, nos termos do art. 155 

do RICD, urgência para o Projeto de Reso-

lução que “Altera o art. 105 do RICD, apro-

vado pela Resolução nº 17, de 1989, para 

estabelecer novas regras acerca do arqui-

vamento de proposições”.

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do art. 155 do Regi-

mento Interno da Câmara dos Deputados, urgência 

para discussão e votação do Projeto de Resolução nº 

/2010, que “Altera o art. 105 do RICD, aprovado pela 

Resolução nº 17, de 1989, para estabelecer novas re-

gras acerca do arquivamento de proposições”.

Sala das Sessões, 14 de dezembro de 2010.
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REQUERIMENTO Nº 7.566, DE 2010 
(Do Sr. Eudes Xavier)

Senhor Presidente:
Nos termos do art. 117, inciso XIX e § 3º, do 

Regimento Interno, vimos, respeitosamente, solici-
tar a Vossa Excelência se digne registrar nos Anais 
desta Casa, voto de congratulações ao “CHICO 60 
REI DA TRIPA”, e parabenizar pelos serviços de 
gastronomia regional, prestados à polpulação da 
cidade de Fortaleza – CE e ao turistas nacionais e 
internacionais. 

Dê-se conhecimento, o Sr. Francisco Chagas 
Cavalcante Pinto, no endereço que se segue: Avenida 
B, bloco 370, Apartamento 201 Conjunto Esperança – 
Fortaleza-CE – Cep: 60.763 – 450 – Tel: (85)32962947 
– E-mail: renycavalcante@gmail.com.

Sala das Sessões, 14 de dezembro de 2010 –  
Eudes Xavier, Deputado Federal – PT/CE.

REQUERIMENTO Nº 7.567, DE 2010 
(Do Sr. Eudes Xavier)

Senhor Presidente:
Nos termos do art. 117, inciso XIX e § 3º, do 

Regimento Interno, vimos, respeitosamente, solici-
tar a Vossa Excelência se digne registrar nos Anais 
desta Casa, votos de parabéns a revista WEBFEST, 
pela matéria divulgada aos 08 anos “VOANDO COM 
AVIÕES DO FORRÓ”, publicado na Edição 02 – Ano 
2 – novembro 2010. 

Dê-se conhecimento o Diretor Mário Rubens, no 
endereço que se segue: Rua Conrado Malta, 368 Mes-
sejana – Fortaleza-CE – Cep: 60.871 – 010 – Tel: (85) 
8801 0585 – E-mail: webfest@webfest.com.br.

Sala das Sessões, 14 de dezembro de 2010. – 
Eudes Xavier, Deputado Federal – PT/CE.

 
REQUERIMENTO Nº 7.568, DE 2010 

(Do Sr. Hugo Leal)

Requer voto de parabéns para a sua 
Excelência Reverendíssima DOM JOSEPH 
A. MISNES, Bispo Diocesano de Hiroshima, 
Excelentíssima Senhora Doutora MICHIKO 
MAEDA, Excelentíssimo Sr. TAMIO MURA-
TA, Excelência Reverendíssima Padre AR-
NALDO NEGRI e ao Excelentíssimo Sr. Dr. 
TATSUO OSHITA pela notável obra Social, 
Cultural, Artística e, principalmente de Evan-
gelização Cristã que realizam, cada qual em 
seu setor no Japão.

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, requeiro a V. Exa. se 

digne registrar nos Anais desta Casa voto de para-
béns para a sua Excelência Reverendíssima DOM 
JOSEPH A. MISNES, Bispo Diocesano de Hiroshi-
ma, Excelentíssima Senhora Doutora MICHIKO MA-
EDA, Excelentíssimo Sr. TAMIO MURATA, Excelên-
cia Reverendíssima Padre ARNALDO NEGRI e ao 
Excelentíssimo Sr. Dr. TATSUO OSHITA pela notável 
obra Social, Cultural, Artística e, principalmente de 
Evangelização Cristã que realizam, cada qual em seu 
setor no Japão.

Justificação

Este requerimento tem por objetivo dar o de-
vido reconhecimento desta Casa ao bem sucedido 
trabalho de evangelização, difusão cultural, artísti-
ca e social desenvolvidos pelas referidas pessoas e 
autoridades no Japão, ajudando a difundir a cultura 
e a fé cristã.

A missão desses cristãos está alicerçada na pala-
vra de Deus: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho 
a toda criatura.” (Marcos 16.15). E, por meio de seu 
trabalho evangelístico, milhares de japoneses, brasi-
leiros e estrangeiros residentes têm a oportunidade de 
conhecer o Senhor Jesus.

Estes irmãos estão sempre prontos, colaborando 
com o crescimento da obra de Deus e dedicando suas 
vidas em levar a palavra da fé aos que ainda não tiveram 
a oportunidade de conhecer as palavras e a misericór-
dia do Senhor Jesus, merecendo destacar que:

Sua Excelência Reverendíssima DOM JOSEPH 
A. MISNES, Bispo Diocesano de Hiroshima, presta 
inestimáveis serviços à cultura brasileira, luta pela paz, 
espalha o amor por onde passa, cumpre fielmente sua 
obra evangelizadora levando Cristo aos mais longín-
quos rincões do Oriente e do mundo. Homem Culto e 
dotado de elevado espírito humanístico, cumpre seu 
apostolado com zelo e retidão. Seu Lema Episcopal é 
“Bonus Pastor”: Eu Sou o bom Pastor” O Bom pastor 
cuida de suas Ovelhas. Merece pois as homenagens 
brasileiras pelo muito que realiza em benefício da huma-
nidade, principalmente tendo sido sagrado Bispo num 
País de milenar cultura Oriental onde predominam as 
confissões de outras denominações não Cristãs que, a 
bem da verdade atravessaram os milênios, realizando 
também memoráveis obras. 

A Excelentíssima Senhora Doutora MICHIKO 
MAEDA, integra a Secretaria do Trabalho de Hiroshi-
ma, Hello Work Fukuyama – Japão. Ela é intérprete, 
consultora & orientadora contratada pela Secretaria 
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do Trabalho (Ministério do Trabalho) de Hiroshima, nas 
Agências Hello Work de Fukuyama e de Onomichi (Se-
tor de Especialidades) Tradutora e Consultora contrata-
da pela Prefeitura de Fukuyama, setor de Intercâmbio 
Internacional. Também é apresentadora do Programa 
“Amigo Shiky Shimin (FM Rádio Bingo) às quinta-feiras 
primeira e quinta semana do mês. É Professora e Po-
liglota, lecionando em diversas Instituições Culturais 
Japonesas e presta inestimáveis serviços a milhares 
de brasileiros que a ela se dirigem. Ela difunde a cul-
tura e trabalha em prol da evangelização no Japão. É 
católica fervorosa e presta relevantes serviços à Igreja 
e aos menos favorecidos. 

O Excelentíssimo Senhor TAMIO MURATA é fun-
cionário público da Prefeitura de Fukuyama, Japão, já 
foi Vereador, presta relevantes serviços à cultura brasi-
leira. É o Diretor da Rádio FM Bingo, que tem audiência 
em todo o País e em alguns Países do exterior. Divulga 
a música, a cultura e as raízes brasileiras, sendo ver-
dadeiro anfitrião do povo brasileiro que à Terra do Sol 
Nascente se dirige. É Managing Director de Research 
Institute for ecology & global awareness.

A Excelência Reverendíssima Padre ARNALDO 
NEGRI, Pároco da Catholic Mihara Church, sediada 
no Japão. Sua Paróquia está sediada em Hiroshima-
Ken, Mihara-Shi em Higashi-Machi. É um verdadeiro 
Apóstolo de Cristo, realizando memorável obra na 
Igreja Católica do Japão e realizando inestimável tra-
balho assistencial, caritativo e principalmente evan-
gelizador. É poliglota, homem de raras virtudes e de 
notável cultura. Um missionário que dedica toda sua 
vida ao próximo.

O Excelentíssimo Senhor doutor TATSUO OSHI-
TA realiza memorável trabalho missionário no Japão. 
Como profissional, é Diretor da conceituada Empresa 
Manda Fermentation Co., LTD, empresa que fabrica 
importantes produtos úteis para a saúde e bem-estar 
das pessoas. Essa Empresa é de gabarito internacional 
pela alta qualidade de seus produtos à base de frutas. 
É um cientista na acepção da palavra. Um pensador e 
um filósofo para o bem e pelo bem universal. Merece 
nosso reconhecimento.

Estas personalidades apóiam, acolhem e en-
grandecem os brasileiros que acorrem à Terra do 
Sol Nascente e, por meio de uma belíssima obra 
de amor cristão, passam positiva mensagem de 
amor e paz. 

Sala das Sessões, 14 de dezembro de 2010. – 
Deputado Hugo Leal, PSC – RJ.

REQUERIMENTO Nº 7.569, DE 2010 
(Do Sr. Hugo Leal)

Requer voto de parabéns pelos 15 
anos da Academia Petropolitana de Letras 
Jurídicas. 

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, requeiro a V. Exa. se 

digne registrar nos Anais desta Casa voto de para-
béns pelos 15 anos da Academia Petropolitana de 
Letras Jurídicas.

Justificação

Este requerimento tem por objetivo felicitar a 
Academia Petropolitana de Letras (APLEJUR) Ju-
rídicas pelos 15 anos completados no último dia 
08/12/2010.

A Academia Petropolitana de Letras Jurídicas foi 
fundada, em 08/12/1995, pelo seu idealizador e fun-
dador – Acadêmico Dr. Fernando de Souza da Costa 
(Fernando Costa) na Praça da Liberdade, nº 247 Silo-
geu Petropolitano – Casa de Cláudio de Souza.

A Academia Petropolitana foi instituída com a 
finalidade de congregar profissionais da área do Di-
reito que obtiveram o reconhecimento da sociedade 
em razão da sua produção intelectual e jurídica. A 
APLEJUR tem por missão zelar pela pureza do idio-
ma pátrio na literatura jurídica, acompanhar a evo-
lução do pensamento jurídico universal e contribuir 
para a sua construção. A entidade reúne nomes de 
importantes juristas.

A importância da academia pode ser medida pelos 
nomes que dela participam, ou participaram, formando 
seu patrimônio intelectual, merecendo destaque para 
os seguintes juristas:

1. Co-Fundadores – Acadêmicos: Luiz Felipe Mi-
randa de Medeiros Francisco, João Francisco, Miguel 
Pachá, Herbert de Souza Cohn, José Lisboa da Gama 
Malcher, Antônio Izaias da Costa Abreu e Luiz de Gon-
zaga dos Santos de Gutierrez. Presidente (Período 
08-12-95 a 07-12-96) Acadêmico Fernando de Souza 
da Costa (Fernando Costa) Secretário – Acadêmico 
Luiz Felipe Miranda de Medeiros Francisco Presidente 
(Período 08-12-96 a 07-12-98) Acadêmico José Lisboa 
da Gama Malcher Vice-Presidente – Acadêmico João 
Francisco Secretário: Acadêmico Sylvio Capanema de 
Souza Tesoureiro: Acadêmico Marcus Antônio de Sou-
za Faver Relações Públicas: Acadêmico Fernando de 
Souza da Costa Presidente (08-12-98 a 07-12-2000) 
Acadêmico João Francisco Vice-Presidente: Acadêmico 
Miguel Pachá Secretário: Acadêmico Paulo Machado da 
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Costa e Silva Tesoureiro: Acadêmico Sérgio Carvalho 
Relações Públicas: Acadêmico Fernando de Souza da 
Costa Biênio 2001/2002 Presidente Acadêmico João 
Francisco Vice-Presidente: Acadêmico Marcus Antônio 
de Souza Faver Secretário: Acadêmico Sérgio Carva-
lho Tesoureiro: Acadêmico Marlan de Moraes Marinho 
Relações Públicas: Acadêmico Fernando de Souza da 
Costa Biênio 2003/2004 Presidente Acadêmico João 
Francisco Vice-Presidente: Acadêmico Sylvio Capane-
ma de Souza Secretário: Acadêmico Sérgio Carvalho 
Tesoureiro: Acadêmico Sérgio Carvalho Relações Pú-
blicas: Acadêmico Fernando de Souza da Costa Biênio 
2005/2006 Presidente Acadêmico Sylvio Capanema de 
Souza Vice-Presidente: Acadêmico Marlan de Morais 
Marinho Secretário: Acadêmico Luís Felipe Miranda 
de M. Francisco Tesoureiro: Acadêmico Márcia Cunha 
Silva A. de Carvalho Relações Públicas: Acadêmico 
Fernando de Souza da Costa.

2. Quadro efetivo: José Carlos Barbosa Moreira, 
Alexandre de Paula Dupeyrat Martins, Maria José Aguiar 
Teixeira Oliveira, Luiz dos Santos Gutierrez, Hamilton 
Carvalhido, Wagner Cinelli de Paula Freitas, Antônio 
Ricardo Binato de Castro, Sylvio Capanema de Sou-
za, Américo Augusto G. Canabarro Reichardt, Marlan 
de Moraes Marinho, Luiz Felipe Miranda de Medeiros 
Francisco, Alédio Vieira Braga, Herbert de Souza Cohn, 
José Lisboa da Gama Malcher, Miguel Pachá, Maria 
Stella Vilela Souto Lopes Rodrigues, Jorge Uchôa de 
Mendonça, Walter Felipe D’ Agostino, Walter Felipe D’ 
Agostino, Maria Salete Amaro da Silva, Luiz Fernando 
Ribeiro de Carvalho, Oscar Martins Silvares Filho, An-
tônio Izaias da Costa Abreu, Marcus Antônio de Souza 
Faver, Roberto Wider, Paulo Machado da Costa e Silva, 
Francisco Marcos Rohling, Márcia Perrini Bodart Ribei-
ro, João Francisco, José Lucas Moreira Alves de Brito, 
Manoel Carpena Amorim, Estênio Cantarino Cardozo, 
Sérgio Antônio de Carvalho, Fernando de Souza da 
Costa, Márcia Cunha Silva Araújo de Carvalho, Afrânio 
Sayão de Paula Antunes, Amaury Arruda de Souza, 
João Batista de Oliveira Lacerda, José Muiños Piñeiro 
Filho, Carlos Brazil, José Domingos Moledo Sartori. 

3. Patronos das 40 cadeiras da APLEJUR: Affon-
so Arinos de Mello Franco, Aliomar Baleeiro, Arnal-
do Sussekind, Barão do Rio Branco, Basileu Garcia, 
Bento de Faria, Bilac Pinto, Câmara Leal, Carvalho de 
Mendonça, Carvalho Santos, Clóvis Bevilacqua, Délio 
Maranhão, Eduardo Espínola, Epitácio Pessoa, Eva-
risto de Moraes, Francisco Campos, Gabriel Resen-
de Filho, Galeno Lacerda, Lúcio Marques de Souza, 
Milton Campos, Narcélio de Queiroz, Nelson Hungria, 
Orlando Gomes, Orozimbo Nonato, Paulino Soares de 

Souza, Pedro Lessa, Pimenta Bueno, Pontes de Mi-
randa, Prado Kelly, Quintino Bocaiúva, Roberto Lyra, 
Rodrigo Otávio, Rui Barbosa, Santiago Dantas, Sea-
bra Fagundes, Serpa Lopes, Sobral Pinto, Teixeira de 
Freitas, Tito Fulgêncio e Tobias Barreto.

4. Membros Honorários: Acadêmico Humberto 
de Mendonça Manes Acadêmico Aloysio Maria Tei-
xeira Acadêmico Enéas Marzano Acadêmico Raphael 
Cirigliano Filho Acadêmico Sérgio Demoro Hamilton 
Acadêmico Milton Lopes Acadêmico Des. Antônio 
Carlos Amorim Acadêmico Des. Felisberto Monteiro 
Ribeiro Neto Acadêmico Des. Marcelo Santiago Costa 
Acadêmico Des. Wellington Moreira Pimentel Acadê-
mico Prof. Sérgio Costa Junior Bermudes Acadêmico 
Sérgio Cavalieri Filho Acadêmico Antonio Vicente da 
Acadêmico Dom Fillipo Santoro Acadêmico Walmir 
Martins Peçanha Acadêmico Carlos Roberto Siqueira 
Castro Acadêmico Aloysio Corrêa da Veiga Acadê-
mico Cláudio Luis Braga Dell’Orto Acadêmica Josília 
Fassbender Barreto do Nascimento Acadêmico Pedro 
Geraldo de Souza Cohn Acadêmico Waldir Joaquim 
Ribeiro de Oliveira

5. Membros Beneméritos: Acadêmicos Prof. Car-
los Renato Alves de Souza; Dr. Leandro Sampaio Fer-
nandes e Padre José Maria Pereira

6. Membros Eméritos: Acadêmicos Dr. Marcelo 
Fontes; Dr. Arthur Leonardo de Sá Earp; Dr. Diny de 
Figueiredo Coutinho; Dr. Cléber Francisco Alves; Dr. 
Célio Barbosa; Marília Pimenta; Sebastião Luiz Oliveira 
Médice e Maria de Lourdes Parreiras Horta 

7. Membros Correspondentes: Acadêmicos Mi-
nistro Joaquim José Sousa Dinis e Prof. Danielle Ma-
chado Soares 

8. Membros do Corpo Permanente de Conferen-
cistas: Dr. José Muiños Piñeiro Filho; Des. Menna Barre-
to; Des. Álvaro Mayrink da Costa; Des. Sérgio Cavalieri 
Filho; Des. Jorge de Miranda Magalhães; Dr. João Luiz 
Duboc Pinaud; Des. Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho; 
Des. Sylvio Capanema de Souza; Des. Antônio Carlos 
Amorim e Des. José Carlos Barbosa Moreira.

A APLEJUR promove cursos, seminários, pales-
tras, conferências, debates, encontros sócio-culturais, 
concursos e outras atividades afins. Pretende possuir 
e manter rica, vasta e atualizada biblioteca destinada a 
estudos, pesquisas e preservação da vida e obra dos 
homens das letras que a integrem ou não, mas que 
se dediquem às letras jurídicas, às teses, arrazoados, 
ensaios e outros trabalhos

Sala das Sessões, 14 de dezembro de 2010. – 
Deputado Hugo Leal, PSC/RJ.
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SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A Pre-
sidência vai encerrar a sessão, agora, às 17 horas, 
porque só é possível prorrogar sessão extraordinária 
além das 4 horas de duração se estivermos no período 
da Ordem do Dia. Como não estamos, a Presidência 
vai encerrar a sessão e convocar outra para imedia-
tamente depois.

A Presidência consulta o Plenário sobre se pode 
manter o painel eletrônico. (Pausa.)

Confirmado.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, qual 
a pauta da sessão extraordinária?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
mesma pauta da sessão de hoje (Eleição dos membros 
da Câmara dos Deputados que comporão a Comissão 
Representativa do Congresso Nacional; Medidas Pro-
visórias nºs 499-B; e 502, de 2010; Projetos de Lei nºs 
1.176-G, de 1995; e 2.944-A, de 2004; e Proposta de 
Emenda à Constituição nº 507-A, de 2010).

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – O.k.

V – ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Nada 
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Encer-
ro a sessão, antes convocando para hoje, terça-feira, dia 
14 de dezembro, às 17h05min, sessão extraordinária 
da Câmara dos Deputados, com a seguinte

ORDEM DO DIA

ELEIÇÃO DOS MEMBROS  
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS  
QUE COMPORÃO A COMISSÃO  

REPRESENTATIVA DO CONGRESSO NACIONAL 
(Art. 58, § 4º da Constituição Federal)

URGÊNCIA 
(Art. 62, § 6º da Constituição Federal)

Discussão

1 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 499-B, DE 2010 

(DO PODER EXECUTIVO)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 16, de 2010, do Senado 
Federal (Medida Provisória nº 499-A, de 2010), 
que altera a Lei nº 10.683, de 28 de maio de 
2003, transforma Funções Comissionadas 
Técnicas em cargos em comissão, altera as 
Leis nºs 8.460, de 17 de setembro de 1992, 

e 11.526, de 4 de outubro de 2007. Pendente 
de parecer. 

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 8-9-10
PRAZO NA CÂMARA: 22-9-10 
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 

10-10-10(46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 2-2-11 

2 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 502, DE 2010  

(DO PODER EXECUTIVO) 

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 502, de 2010, que dá nova reda-
ção às Leis nºs 9.615, de 24 de março de 1998, 
que institui normas gerais sobre desporto, e 
10.891, de 9 de julho de 2004, que institui a 
Bolsa-Atleta; cria os Programas Atleta Pódio 
e Cidade Esportiva, e dá outras providências. 
Pendente de parecer da Comissão Mista.

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 
04/10/2010

PRAZO NA CÂMARA: 18-10-10
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 

5-11-10 (46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 28-2-11

 
URGÊNCIA  

(Artigo 155 do Regimento Interno)

Discussão

3 
PROJETO DE LEI N° 1.176-G, DE 1995 

(DO PODER EXECUTIVO)

Discussão, em turno único, do substitu-
tivo do Senado Federal ao Projeto de Lei Nº 
1.176-D de 1995, que estabelece os princípios 
e as diretrizes para o Sistema Nacional de 
Viação e dá outras providências; tendo pare-
ceres: da Comissão de Viação e Transportes, 
pela aprovação (Relator: Dep. Mauro Lopes); 
da Comissão de Finanças e Tributação, pela 
não implicação da matéria com aumento ou 
diminuição da receita ou da despesa públicas, 
não cabendo pronunciamento quanto à ade-
quação financeira e orçamentária e, no mérito, 
pela aprovação (Relator: Dep. Andre Vargas). 
Pendente de parecer da Comissão de Cons-
tituição e Justiça e de Cidadania. 
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4 
PROJETO DE LEI Nº 2.944-A, DE 2004 

(DO SR. VALDEMAR COSTA NETO)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei nº 2.944-A, de 2004, que institui normas 
sobre jogos de bingo em todo o Território Na-
cional e dá outras providências; tendo pare-
ceres (enquanto apensado ao PL 270/03): da 
Comissão de Desenvolvimento Econômico, 
Indústria e Comércio, pela aprovação deste e 
dos de nºs 2.254/07 e 3.489/08, apensados, 
com substitutivo, e pela rejeição dos de nºs 
2.999/04, 3.492/04 e 2.429/07, apensados 
(Relator: Dep. Vicentinho Alves); da Comissão 
de Finanças e Tributação, pela não implicação 
da matéria com aumento ou diminuição da 
receita ou da despesa públicas, não cabendo 
pronunciamento quanto à adequação financeira 
e orçamentária aos de nºs 2.999/04, 3.492/04 
e 2.429/07, apensados; pela compatibilidade 
e adequação financeira e orçamentária deste 
e dos de nºs 2.254/07 e 3.489/08, apensados, 
e do Substitutivo da Comissão de Desenvol-
vimento Econômico, Indústria e Comércio; e, 
no mérito, pela aprovação deste, dos de nºs 
2.254/07 e 3.489/08, apensados, e do Substi-
tutivo da Comissão de Desenvolvimento Eco-
nômico, Indústria e Comércio, com Substituti-
vo, e pela rejeição dos PLs. de nºs 2.999/04, 
3.492/04 e 2.429/07, apensados (Relator: Dep. 
João Dado); e da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, pela constitucionalida-
de, juridicidade e técnica legislativa e, no méri-
to, pela aprovação deste, dos de nºs 2.254/07 
e 3.489/08, apensados, e do Substitutivo da 
Comissão de Desenvolvimento Econômico, 
Indústria e Comércio, nos termos do Substi-

tutivo da Comissão de Finanças e Tributação, 
com subemendas; e pela rejeição dos PLs. de 
nºs 2.999/04, 3.492/04 e 2.429/07, apensados 
(Relator: Dep. Regis de Oliveira). Os PLs. de 
nºs 270/03 e 1.986/03 foram retirados pelos 
autores. 

Tendo apensados (5) os PLs. nºs: 
2.999/04, 3.492/04, 2.254/07, 2.429/07 e 
3.489/08.

MATÉRIA SUJEITA A DISPOSIÇÕES 
ESPECIAIS (Art. 202 c/c art. 191 do Regi-
mento Interno)

Discussão

5 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 507-A, DE 2010  
(DO SENADO FEDERAL)

Discussão, em primeiro turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 507-A, de 
2010, que prorroga, por tempo indeterminado, 
o prazo de vigência do Fundo de Combate e 
Erradicação da Pobreza; tendo parecer da Co-
missão de Constituição e Justiça e de Cidada-
nia, pela admissibilidade desta (Relator: Dep. 
José Genoíno), e pela admissibilidade das de 
nºs 183/99 (Relator: Dep. Ary Kara) e 474/01, 
apensadas (Relator: Dep. Coriolano Sales); e 
da Comissão Especial pela admissibilidade 
das Emendas de nºs 1, 2 e 3 apresentadas à 
PEC nº 474/01; e, no mérito, pela aprovação 
da PEC nº 474/01, apensada, e pela rejeição 
da de nº 183/99 e das emendas apresentadas 
(Relator: Carlos Eduardo Cadoca).

Tendo apensada (2) as PECs nºs 183/99 
e 474/01

(Encerra-se a sessão às 17 horas)
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Ata da 222a Sessão, Extraordinária, Vespertina, 
em 14 de dezembro de 2010.

Presidência dos Srs.: Marco Maia, 1º Vice-Presidente;  
Inocêncio Oliveira, 2º Secretário; Nelson Marquezelli, 4º Secretário

Às 17 horas e 5 minutos comparecem à 
casa os Srs.:

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

RORAIMA

Angela Portela PT 
Edio Lopes PMDB PmdbPtc
Francisco Rodrigues DEM 
Luciano Castro PR 
Marcio Junqueira DEM 
Maria Helena PSB PsbPcdobPrb
Total de Roraima 6

AMAPÁ

Dalva Figueiredo PT 
Fátima Pelaes PMDB PmdbPtc
Janete Capiberibe PSB PsbPcdobPrb
Jurandil Juarez PMDB PmdbPtc
Lucenira Pimentel PR 
Sebastião Bala Rocha PDT 
Total de Amapá 6

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB PmdbPtc
Bel Mesquita PMDB PmdbPtc
Beto Faro PT 
Gerson Peres PP 
Lúcio Vale PR 
Paulo Rocha PT 
Zé Geraldo PT 
Zenaldo Coutinho PSDB 
Total de Pará 8

AMAZONAS

Francisco Praciano PT 
Lupércio Ramos PMDB PmdbPtc
Silas Câmara PSC 
Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPcdobPrb
Total de Amazonas 4

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PSC 
Anselmo de Jesus PT 
Eduardo Valverde PT 
Ernandes Amorim PTB 
Total de Rondônia 4

ACRE

Fernando Melo PT 
Flaviano Melo PMDB PmdbPtc
Henrique Afonso PV 
Sergio Petecão PMN 
Total de Acre 4

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB 
Lázaro Botelho PP 
Moises Avelino PMDB PmdbPtc
NIlmar Ruiz PR 
Vicentinho Alves PR 
Total de Tocantins 5

MARANHÃO

Carlos Brandão PSDB 
Davi Alves Silva Júnior PR 
Flávio Dino PCdoB PsbPcdobPrb
Gastão Vieira PMDB PmdbPtc
Nice Lobão DEM 
Pedro Fernandes PTB 
Professor Setimo PMDB PmdbPtc
Ribamar Alves PSB PsbPcdobPrb
Waldir Maranhão PP 
Zé Vieira PR 
Total de Maranhão 10

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB PmdbPtc
Ariosto Holanda PSB PsbPcdobPrb
Chico Lopes PCdoB PsbPcdobPrb
Eudes Xavier PT 
Flávio Bezerra PRB PsbPcdobPrb
Gorete Pereira PR 
José Airton Cirilo PT 
José Guimarães PT 
José Linhares PP 
José Pimentel PT 
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Mauro Benevides PMDB PmdbPtc
Paulo Henrique Lustosa PMDB PmdbPtc
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Zé Gerardo PMDB PmdbPtc
Total de Ceará 14

PIAUÍ

Antonio José Medeiros PT 
Ciro Nogueira PP 
José Maia Filho DEM 
Júlio Cesar DEM 
Marcelo Castro PMDB PmdbPtc
Nazareno Fonteles PT 
Osmar Júnior PCdoB PsbPcdobPrb
Paes Landim PTB 
Total de Piauí 8

RIO GRANDE DO NORTE

Fátima Bezerra PT 
Henrique Eduardo Alves PMDB PmdbPtc
João Maia PR 
Rogério Marinho PSDB 
Sandra Rosado PSB PsbPcdobPrb
Total de Rio Grande do Norte 5

PARAÍBA

Armando Abílio PTB 
Luiz Couto PT 
Major Fábio DEM 
Rômulo Gouveia PSDB 
Wilson Braga PMDB PmdbPtc
Wilson Santiago PMDB PmdbPtc
Total de Paraíba 6

PERNAMBUCO

Ana Arraes PSB PsbPcdobPrb
Bruno Araújo PSDB 
Bruno Rodrigues PSDB 
Eduardo da Fonte PP 
Fernando Ferro PT 
José Chaves PTB 
José Mendonça Bezerra DEM 
Marcos Antonio PRB PsbPcdobPrb
Maurício Rands PT 
Pedro Eugênio PT 
Raul Henry PMDB PmdbPtc
Roberto Magalhães DEM 
Total de Pernambuco 12

ALAGOAS

Antonio Carlos Chamariz PTB 
Augusto Farias PTB 
Benedito de Lira PP 
Carlos Alberto Canuto PSC 

Joaquim Beltrão PMDB PmdbPtc
Total de Alagoas 5

SERGIPE

José Carlos Machado DEM 
Pedro Valadares DEM 
Valadares Filho PSB PsbPcdobPrb
Total de Sergipe 3

BAHIA

Alice Portugal PCdoB PsbPcdobPrb
Colbert Martins PMDB PmdbPtc
Daniel Almeida PCdoB PsbPcdobPrb
Edson Duarte PV 
Fábio Souto DEM 
Félix Mendonça DEM 
Geraldo Simões PT 
João Carlos Bacelar PR 
João Leão PP 
Jorge Khoury DEM 
José Carlos Aleluia DEM 
José Carlos Araújo PDT 
José Rocha PR 
Lídice da Mata PSB PsbPcdobPrb
Luiz Alberto PT 
Luiz Bassuma PV 
Luiz Carreira DEM 
Marcos Medrado PDT 
Mário Negromonte PP 
Maurício Trindade PR 
Nelson Pellegrino PT 
Paulo Magalhães DEM 
Roberto Britto PP 
Sérgio Barradas Carneiro PT 
Sérgio Brito PSC 
Tonha Magalhães PR 
Uldurico Pinto PHS 
Veloso PMDB PmdbPtc
Walter Pinheiro PT 
Total de Bahia 29

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT 
Aelton Freitas PR 
Antônio Andrade PMDB PmdbPtc
Aracely de Paula PR 
Bilac Pinto PR 
Carlos Melles DEM 
Eduardo Barbosa PSDB 
Elismar Prado PT 
Gilmar Machado PT 
Humberto Souto PPS 
Jaime Martins PR 
Jairo Ataide DEM 
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Jô Moraes PCdoB PsbPcdobPrb
João Magalhães PMDB PmdbPtc
Lael Varella DEM 
Leonardo Monteiro PT 
Leonardo Quintão PMDB PmdbPtc
Lincoln Portela PR 
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Marcos Lima PMDB PmdbPtc
Mário Heringer PDT 
Mauro Lopes PMDB PmdbPtc
Miguel Corrêa PT 
Miguel Martini PHS 
Paulo Abi-Ackel PSDB 
Paulo Delgado PT 
Paulo Piau PMDB PmdbPtc
Reginaldo Lopes PT 
Silas Brasileiro PMDB PmdbPtc
Virgílio Guimarães PT 
Vitor Penido DEM 
Total de Minas Gerais 31

ESPÍRITO SANTO

Camilo Cola PMDB PmdbPtc
Capitão Assumção PSB PsbPcdobPrb
Iriny Lopes PT 
Jurandy Loureiro PSC 
Manato PDT 
Rita Camata PSDB 
Sueli Vidigal PDT 
Total de Espírito Santo 7

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PMDB PmdbPtc
Antonio Carlos Biscaia PT 
Bernardo Ariston PMDB PmdbPtc
Chico Alencar PSOL 
Chico DAngelo PT 
Cida Diogo PT 
Deley PSC 
Dr. Adilson Soares PR 
Dr. Paulo César PR 
Edmilson Valentim PCdoB PsbPcdobPrb
Edson Ezequiel PMDB PmdbPtc
Edson Santos PT 
Eduardo Cunha PMDB PmdbPtc
Eduardo Lopes PRB PsbPcdobPrb
Felipe Bornier PHS 
Fernando Lopes PMDB PmdbPtc
Filipe Pereira PSC 
Hugo Leal PSC 
Indio da Costa DEM 
Jair Bolsonaro PP 
Léo Vivas PRB PsbPcdobPrb

Luiz Sérgio PT 
Marcelo Itagiba PSDB 
Miro Teixeira PDT 
Nelson Bornier PMDB PmdbPtc
Paulo Rattes PMDB PmdbPtc
Rodrigo Maia DEM 
Rogerio Lisboa DEM 
Silvio Lopes PSDB 
Simão Sessim PP 
Solange Almeida PMDB PmdbPtc
Solange Amaral DEM 
Vinicius Carvalho PTdoB 
Total de Rio de Janeiro 33

SÃO PAULO

Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Antonio Carlos Pannunzio PSDB 
Arnaldo Faria de Sá PTB 
Arnaldo Madeira PSDB 
Carlos Zarattini PT 
Celso Russomanno PP 
Devanir Ribeiro PT 
Dr. Nechar PP 
Dr. Talmir PV 
Duarte Nogueira PSDB 
Edson Aparecido PSDB 
Emanuel Fernandes PSDB 
Fernando Chiarelli PDT 
Guilherme Campos DEM 
Ivan Valente PSOL 
Janete Rocha Pietá PT 
Jilmar Tatto PT 
João Dado PDT 
João Paulo Cunha PT 
Jorge Tadeu Mudalen DEM 
José C Stangarlini PSDB 
José Eduardo Cardozo PT 
José Genoíno PT 
José Mentor PT 
Julio Semeghini PSDB 
Luiza Erundina PSB PsbPcdobPrb
Milton Monti PR 
Milton Vieira DEM 
Paes de Lira PTC PmdbPtc
Paulo Maluf PP 
Paulo Pereira da Silva PDT 
Paulo Teixeira PT 
Regis de Oliveira PSC 
Ricardo Berzoini PT 
Ricardo Tripoli PSDB 
Roberto Alves PTB 
Vicentinho PT 
Walter Ihoshi DEM 
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William Woo PPS 
Total de São Paulo 39

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT 
Carlos Bezerra PMDB PmdbPtc
Eliene Lima PP 
Homero Pereira PR 
Pedro Henry PP 
Thelma de Oliveira PSDB 
Valtenir Pereira PSB PsbPcdobPrb
Total de Mato Grosso 7

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga DEM 
Jofran Frejat PR 
Laerte Bessa PSC 
Magela PT 
Rodrigo Rollemberg PSB PsbPcdobPrb
Tadeu Filippelli PMDB PmdbPtc
Total de Distrito Federal 6

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB 
João Campos PSDB 
Jovair Arantes PTB 
Leandro Vilela PMDB PmdbPtc
Luiz Bittencourt PMDB PmdbPtc
Marcelo Melo PMDB PmdbPtc
Pedro Chaves PMDB PmdbPtc
Pedro Wilson PT 
Roberto Balestra PP 
Rubens Otoni PT 
Sandes Júnior PP 
Total de Goiás 11

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Vander Loubet PT 
Waldemir Moka PMDB PmdbPtc
Total de Mato Grosso do Sul 3

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM 
Alceni Guerra DEM 
Alex Canziani PTB 
Andre Vargas PT 
Angelo Vanhoni PT 
Assis do Couto PT 
Cassio Taniguchi DEM 
Cezar Silvestri PPS 
Dilceu Sperafico PP 
Dr. Rosinha PT 

Hermes Parcianello PMDB PmdbPtc
Luiz Carlos Hauly PSDB 
Luiz Carlos Setim DEM 
Moacir Micheletto PMDB PmdbPtc
Nelson Meurer PP 
Odílio Balbinotti PMDB PmdbPtc
Ratinho Junior PSC 
Reinhold Stephanes PMDB PmdbPtc
Ricardo Barros PP 
Rodrigo Rocha Loures PMDB PmdbPtc
Wilson Picler PDT 
Total de Paraná 21

SANTA CATARINA

Angela Amin PP 
Celso Maldaner PMDB PmdbPtc
Décio Lima PT 
Fernando Coruja PPS 
Nelson Goetten PR 
Paulo Bauer PSDB 
Paulo Bornhausen DEM 
Valdir Colatto PMDB PmdbPtc
Vignatti PT 
Zonta PP 
Total de Santa Catarina 10

RIO GRANDE DO SUL

Beto Albuquerque PSB PsbPcdobPrb
Cláudio Diaz PSDB 
Darcísio Perondi PMDB PmdbPtc
Eliseu Padilha PMDB PmdbPtc
Emilia Fernandes PT 
Fernando Marroni PT 
Henrique Fontana PT 
Luciana Genro PSOL 
Luis Carlos Heinze PP 
Maria do Rosário PT 
Mendes Ribeiro Filho PMDB PmdbPtc
Paulo Pimenta PT 
Paulo Roberto Pereira PTB 
Pepe Vargas PT 
Sérgio Moraes PTB 
Vieira da Cunha PDT 
Vilson Covatti PP 
Total de Rio Grande do Sul 17

 I – ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A lista 

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

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

brasileiro iniciamos nossos trabalhos.
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II – LEITURA DA ATA

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Fica 
dispensada a leitura da ata da sessão anterior.

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

III – EXPEDIENTE

(Não há expediente a ser lido)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Pas-
sa-se às

IV – BREVES COMUNICAÇÕES

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Colbert 
Martins.

O SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB-BA. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, registro que, no dia 8 de dezembro, um 
site importante para a Bahia, o Bahia Já, completou 
quatro anos de existência. 

O jornalista Tasso Franco é quem o dirige e coor-
dena as ações de uma grande equipe que disponibili-
za muito boas informações. Ele é um jornalista muito 
experiente na Bahia, foi Secretário da Prefeitura Mu-
nicipal de Salvador. A grande gama de pessoas que 
acompanha o jornalismo eletrônico é permanentemente 
bem informada por este site.

Sr. Presidente, quero pedir que se registrem nos 
Anais desta Câmara os quatro anos do Bahia Já, com 
o jornalista Tasso Franco e toda a sua equipe, come-
morados no dia 8 de dezembro. Apesar de ser um 
site relativamente novo, tem posições absolutamente 
adequadas, de grande qualidade, com um jornalista 
que se preocupa o tempo inteiro com uma boa linha 
de informação e que tem acertado muito em suas pro-
postas e, inclusive, previsões. 

Tasso Franco é escritor, da cidade de Serrinha, 
situada a 60 quilômetros de nossa terra, Feira de San-
tana. Escreveu um best-seller chamado O Lobisomem 
de Serrinha, que o acompanha permanentemente em 
suas crônicas. 

Reiteramos, então, nossos cumprimentos a Tasso 
Franco e ao site Bahia Já. No nosso computador, nós 
o temos como favorito. Acessamos o site e acompa-
nhamos as notícias todos os dias. Ao site Bahia Já os 
nossos cumprimentos.

 O  SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla-
mentares, já fiz, na sessão anterior, um breve registro 

sobre a homenagem feita ao Delegado Geral de Polícia, 
Dr. Domingos Paulo Neto, na Câmara Municipal de São 
Paulo, quando recebeu a Medalha Anchieta.

Quero deixar registrada sua grande luta para que 
a Polícia Civil de São Paulo melhorasse muito seus 
índices, principalmente na questão dos homicídios e 
latrocínios. Sem dúvida nenhuma, a formação do Dr. 
Domingos, que trabalhou muito tempo na Departa-
mento de Homicídios e de Proteção à Pessoa – DHPP, 
acabou levando para a Delegacia-Geral de Polícia a 
mesma posição que certamente facilitou o combate à 
criminalidade no Estado de São Paulo.

Tenho certeza de que o Dr. Domingos conseguiu 
fazer uma aglutinação de forças muito importante e 
teve, inclusive, o reconhecimento, porque, quando era 
Diretor do Departamento de Inteligência da Polícia Civil 
– DIPOL, numa paralisação da Polícia Civil, o Palácio 
do Governo determinou que ele demitisse o Dr. Sérgio, 
Delegado que cumulava a Presidência da Associação, 
e ele, não concordando com isso, renunciou à sua con-
dição, impedindo que fosse consumada tal situação. 
Por isso, faço este registro extremamente importante 
sobre o Dr. Domingos Paulo Neto, que foi justamente 
homenageado por proposta do Vereador Goulart.

Eu queria, mais uma vez, deixar registrados meus 
cumprimentos à Dra. Laura Martinez, da Associação 
dos Aposentados e Pensionistas do Instituto de Previ-
dência – APIPREM, que, mesmo com idade avançada 
e dificuldade de locomoção, continua lutando contra a 
emenda dos precatórios, que prejudica muito os fun-
cionários municipais, estaduais e federais. Sem dú-
vida nenhuma, essa é uma luta pela qual queremos 
cumprimentá-la.

Aproveito a oportunidade para cumprimentar to-
dos os anistiados, porque, na semana passada, con-
cluímos os relatórios da Comissão Especial de Anistia 
e propusemos inclusive sua continuidade no próximo 
ano, esperando contar com o apoio dos nobres pares, 
para que seja possível continuarmos essa luta.

Quero reclamar que, apesar de já estarmos con-
cluindo a última semana de trabalhos legislativos, não 
foi cumprido o acordo de incluir na pauta a Proposta 
de Emenda à Constituição nº 300, de 2008, conforme 
consenso estabelecido entre o Presidente da Casa, 
Deputado Michel Temer, e o Líder do Governo, Cân-
dido Vaccarezza, para, logo após as eleições, colocar-
se em votação a PEC nº 300, que cria o piso nacional 
das Polícias. Lamentavelmente, esse acordo não foi 
cumprido, e agora nós estamos aqui cobrando. 
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Da mesma forma, estamos esperando que, na 
continuidade do próximo ano, possamos dar à admi-
nistração da Previdência Social o mesmo tratamento 
e instalar as novas várias agências para melhorar, 
sem dúvida nenhuma, o atendimento administrativo 
de aposentados e pensionistas. 

Aprovamos a Lei Complementar nº 128, que trata 
da possibilidade de usar os dados do CNIS – Cadastro 
Nacional de Informações Sociais para a concessão de 
benefícios. Isso acelerou bastante o atendimento e aca-
bou com as filas intermináveis. Consta dessa mesma 
lei a possibilidade de que empresas que estejam há 
mais de 3 anos sem atividade possam receber baixa, 
evitando, muitas vezes, a negativa de concessão de 
benefício por falta de regularização. Sem dúvida ne-
nhuma, isso é extremamente importante. E continuare-
mos cobrando para que melhore um outro aspecto da 
Previdência que não melhorou muito ainda: a perícia 
médica. Todo dia se escuta alguém com uma série de 
problemas porque a perícia médica negou o benefí-
cio ou deu alta sem nenhuma razão. Ainda hoje pela 
manhã, antes de vir a Brasília, atendi uma pessoa em 
Mogi das Cruzes que sofreu um acidente de traba-
lho fugindo de uma máquina que jorrava óleo quente. 
Essa pessoa teve um problema de joelho. O médico 
perito não considerou acidente de trabalho, o que é 
uma coisa absurda, não dá para entender. O caso foi 
atendido em Mogi das Cruzes, e essa pessoa mora 
em Jundiapeba. 

Estou fazendo questão de citar dados porque 
alguns peritos ficam chateados quando faço essa co-
brança. Não estou cobrando de toda a categoria, estou 
cobrando dos peritos que agem mal, que não agem 
corretamente. 

Coloco-me à disposição para que todos aqueles 
que também tiverem informação positiva de um perito 
com atendimento à altura possam mandá-la, porque 
vou fazer o registro para cumprimentar esse perito. Mas 
a maioria, lamentavelmente, tem deixado a desejar.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PAES LANDIM (PTB-PI.) – Sr. Presiden-

te, peço a transcrição nos Anais desta Casa de arti-
go publicado ontem no jornal O Globo, de autoria do 
eminente e competente conterrâneo Raul Velloso, sob 
o título O legado de Palocci.

No referido artigo, Raul Velloso mostra a impor-
tância do Ministro Antonio Palocci no momento da 

eleição do Presidente Lula em seu primeiro manda-
to, a confiança despertada em todos os investidores 
nacionais e internacionais, já na transição, a partir do 
anúncio de que ele seria o comandante da política 
econômica do Governo

Palocci, desde A Carta aos Brasileiros, do Presi-
dente Lula, durante a sua primeira campanha, da qual 
ele foi um dos elaboradores principais, já demonstrava 
seu espírito de razoabilidade, de prudência, sem abrir 
mão das suas convicções, que foram fatores fundamen-
tais para que ele efetivamente implantasse no País um 
programa de estabilidade macroeconômica duradouro, 
criando as condições para a estabilidade monetária, o 
combate à inflação, preparando o lançamento do pro-
cesso de desenvolvimento virtuoso que o Brasil vem 
atravessando até a data de hoje.

Diz muito bem Raul Velloso:

“A volta de Palocci ao centro da adminis-
tração federal traz nova esperança ao governo 
que representa continuidade do atual, e deve-
se louvar a nova presidente por essa e outras 
iniciativas alvissareiras, como a de sinalizar 
imediato esforço de ajuste das contas públicas 
em sua esfera de atuação.”

Portanto, Sr. Presidente, o legado de Palocci foi 
fundamental para o Brasil chegar ao nível a que chegou, 
enfrentando com tranquilidade a grave crise internacio-
nal que assolou o mundo em 2009 e que permitiu ao 
País ter um alto índice de crescimento em 2010. A sua 
presença no Governo da eminente Presidente Dilma 
Rousseff é uma demonstração de que os fundamentos 
básicos que ele traçou para o Governo do Presidente 
Lula, de certa maneira, terão plena continuidade, até 
porque será bem próximo da Presidente, no aconse-
lhamento, nas discussões dos problemas fundamentais 
que serão submetidos à decisão da nobre Presidente 
Dilma Rousseff.

Peço, portanto, Sr. Presidente, a transcrição nos 
Anais da Casa do artigo O legado de Palocci, de Raul 
Velloso, publicado na edição de ontem de O Globo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORA-
DOR:



Dezembro de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 15 51253 



51254 Quarta-feira 15 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 15 51255 



51256 Quarta-feira 15 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2010

O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB-CE. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, a Procuradora-Geral da Justiça do Minis-
tério Público do Ceará, Dra. Socorro França, bem as-
sim a Associação Cearense daquela carreira jurídica 
congregam-se para receber, hoje, às 19 horas, na sede 
do Comando da 10º Região Militar, expressiva home-
nagem em reconhecimento à valiosa colaboração pelo 
Ministério à sociedade de nossa Unidade Federada.

Recordo, com imensa alegria, o fato de haver 
sido agraciado, em dezembro de 2008, com o Troféu 
de Amigo nº 1 do Ministério Público do Ceará, num 
testemunho de gratidão aos nossos modestos ser-
viços prestados ao País, particularmente como inte-
grante da histórica Assembleia Nacional Constituinte, 
na condição de 1º Vice-Presidente, numa Mesa que 
tinha a dirigi-la o extraordinário homem público Ulys-
ses Guimarães.

No aludido evento é aguardado o pronunciamento 
da Dra. Socorro França Pinto, considerada hoje uma 
das mais competentes oradoras do Estado, a ponto de 
haver sido alçada à condição de membro da Acade-
mia Cearense de Retórica, na qual me honro de tê-la 
como confreira das mais brilhantes.

O local da manifestação tem extraordinária signifi-
cação histórica, de onde, estrategicamente, no passado, 
se vislumbrava a nossa extensão territorial.

Com o presente registro, solidarizo-me com a 
justeza do marcante acontecimento, absolutamente 
convicto de que a instituição tem relevantíssimos prés-
timos propiciados ao povo cearense. 

Por último, quero dizer que a imprensa cearen-
se hoje divulga uma nota alusiva ao Dia do Ministério 
Público. 

O SR. CHICO LOPES (Bloco/PCdoB-CE. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, é com grande prazer que assomo à tribuna 
para falar da última visita de Luiz Inácio Lula da Silva, 
o nosso Presidente Lula, ao Estado do Ceará. 

O Presidente Lula, que após 8 anos de governo 
alcança o feito de se despedir sob aplausos da socie-
dade brasileira e da comunidade internacional, atin-
gindo recordes de avaliação positiva, visitou ontem a 
região do Cariri cearense, para participar de impor-
tantes solenidades referentes às obras da Ferrovia 
Transnordestina.

Trata-se, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
de um dos mais importantes empreendimentos para 
reforçar o desenvolvimento da Região Nordeste. O 
trecho Missão Velha-Pecém teve ordem de serviço 
assinada ontem pelo Presidente. Com 527 quilôme-
tros de extensão, esse trecho da ferrovia seguirá até 
o Complexo Portuário e Industrial do Pecém, em São 

Gonçalo do Amarante, nas proximidades de Fortaleza, 
oferecendo uma nova e eficaz opção de escoamento 
da produção agrícola cearense.

Pela última visita de Lula ao Estado como Presi-
dente da República, penso que o Ceará tem muito a 
agradecer. A visita de Lula ontem foi muito importante, 
porque S.Exa. cumpriu dois mandatos fazendo um Go-
verno fundamental para o Nordeste e, em particular, 
para o Ceará. A Transnordestina é uma reivindicação 
antiga, mas só concretizada agora, com o Governo 
Lula. Vai ser de vital importância para o incentivo ao 
produtor da região, por fazer essa ligação com o Por-
to do Pecém. Com a Transnordestina, o custo do es-
coamento da produção vai baixar bastante, o que vai 
incentivar fortemente os produtores.

Mais do que essa obra tão importante, Sr. Presi-
dente, podemos hoje olhar para os oito anos de gestão 
do Presidente e avaliar que o Ceará e todo o restante 
do Nordeste viveram um novo momento de desenvolvi-
mento com o Governo Lula. O Presidente mostra uma 
nova visão do nosso País. Durante 50 anos o BNDES 
aplicou pouco mais de 3% para o Nordeste. Esse in-
vestimento aumentou para 11% no Governo Lula.

O Banco do Nordeste também passou a ser ou-
tro no Governo Lula, após a desastrosa gestão dos 
tucanos, com o Sr. Byron Queiroz. Hoje, é um banco 
revitalizado e que cumpre um forte papel para o de-
senvolvimento da região. Tudo graças a uma política 
integrada de desenvolvimento do Nordeste que, acre-
dito, a Presidente Dilma vai continuar.

Por essas e por outras ações, como o compro-
misso com o Projeto São Francisco, como a Refinaria 
Premium II da PETROBRAS no Ceará, como a me-
lhoria da qualidade de vida e do nível de renda da po-
pulação, como o investimento em educação e saúde, 
o Nordeste, em especial o Ceará, têm muito a agra-
decer ao Presidente Lula. Um Presidente que, como 
prometeu, trabalhou, de fato, para construir um Brasil 
de todos. Um trabalho que, temos certeza, será conti-
nuado na gestão da Presidente eleita Dilma Rousseff, 
porque ainda há muito a fazer. Porque essa reconstru-
ção do nosso País, devolvido às mãos do povo, está 
apenas começando.

Era o que tinha a dizer.
 O SR. EDUARDO VALVERDE (PT-RO. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, certamente, nesta 
semana enfrentaremos o debate de alguns temas de 
importância, como o Fundo de Combate e Erradicação 
da Pobreza, o projeto de lei complementar que altera 
as faixas de inserção para as pequenas e microempre-
sas fazerem jus ao Super-SIMPLES e o projeto de lei 
que trata dos bingos. Este talvez seja o mais polêmi-
co e controverso, considerando o posicionamento do 
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Governo Federal, que, em nota técnica, aponta total 
preocupação no tocante ao controle. Após avaliação 
do projeto de lei que aqui tramita, os técnicos do Go-
verno tiveram a certeza de que, se o aprovarmos na 
Casa e forem instituídos os bingos, o Estado brasileiro 
terá pouco instrumento para controlar uma das ativi-
dades que mais pode permitir o surgimento de outras 
atividades ilícitas.

Falo isso com certa segurança, porque fui autor 
de um requerimento para a criação de CPI, há cinco 
anos, que tratava da lavagem de dinheiro no Brasil. Um 
dos principais instrumentos de lavagem de dinheiro 
eram, na época, quando ainda era permitida sua exis-
tência, os próprios bingos. Naquele momento, quando 
foi aprovado seu funcionamento, a justificativa era a 
de que iria financiar o esporte amador. Nem o esporte 
amador foi financiado, nem o Estado exigiu controle 
sobre os bingos existentes.

Ressuscitá-lo neste exato momento é tirar das 
tumbas aquilo que já deveria estar enterrado. Não po-
demos ressuscitá-lo, mesmo que venha a gerar traba-
lho ou algum tipo de imposto ou contribuição para a 
saúde ou qualquer atividade de relevância. Sabemos 
que o ônus que o Estado pagará para controlar essa 
atividade é muito inferior àquilo que gastará para fa-
zer o controle e combater as atividades ilícitas que o 
bingo atrai para si.

Quero externar minha opinião porque teremos 
debates na discussão da matéria. Estou antecipando 
meu ponto de vista. Gostaria de ratificá-lo e reafirmá-
lo perante meus pares, de tal forma que, se houver 
instrumento legislativo e regimental para impedir que 
a matéria venha à baila, certamente devem ser utiliza-
dos todos os esforços para não deixarmos de debater 
assuntos de extrema importância, como o Fundo de 
Combate e erradicação da Pobreza e a Lei Geral das 
Micro e Pequenas Empresas, com o reajuste das tabe-
las para evitar que mais de 6 milhões de microempresas 
saiam hoje do benefício do Super-SIMPLES.

 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
a palavra, pela ordem, o Deputado Marcelo Itagiba.

O SR. MARCELO ITAGIBA (PSDB-RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
apenas suscitar que estão presentes 285 Deputados, 
com a transferência do painel, que foi feita. Logo, já 
temos número regimental para iniciar a Ordem do Dia. 
Solicito a V.Exa. que comece a Ordem do Dia imedia-
tamente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – O 
quorum ainda está muito baixo. Nós vamos aguardar 
um pouco mais, porque se trata de matérias polêmi-
cas. É preciso que haja quorum mais alto para elas 
serem decididas.

 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao ilustre Deputado Afonso Hamm.

O SR. AFONSO HAMM (PP-RS. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, utilizo 
esta tribuna para destacar importante acontecimento 
na minha terra natal, Bagé, que em 2011 completará 
200 anos. 

Na última sexta-feira, dia 10, houve uma inaugu-
ração histórica na cidade titulada Rainha da Fronteira. 
Refiro-me à implantação de Unidade de Assistência 
de Alta Complexidade em Oncologia (UNACOM) no 
Município.

Ressalto que a sede da Unidade está localiza-
da junto à Santa Casa de Caridade de Bagé. O início 
dessa atividade é considerado um marco na história da 
cidade e de toda a região da Campanha e da Fronteira 
Oeste. Essa solicitação é reivindicada pelos munícipes 
há mais de uma década.

A abertura oficial da Unidade assinala uma luta 
de 12 anos, desde a aprovação da verba na Consulta 
Popular, formalizada pelo Governo do Estado do Rio 
Grande do Sul. A data foi um marco para a cidade, já 
que, durante muitos anos, várias famílias e pacientes 
sofriam com a doença e também com a inexistência 
do tratamento em Bagé. Deslocavam-se, muitas vezes, 
até de madrugada para as cidades mais próximas – 
Pelotas, Santa Maria e Porto Alegre –, em busca de 
atendimento.

O funcionamento da Unidade se deve à persis-
tência de muitas pessoas que lutaram por essa cau-
sa, enfrentado barreiras e ultrapassando-as. A luta foi 
marcada por mobilizações, reuniões, abaixo-assinado 
e concretização das exigências do Instituto do Câncer 
e do Ministério da Saúde.

Cito o exemplo de persistência por essa causa 
do casal Ivar e Marcelina Mattos, que perderam o fi-
lho Marcos Mattos, acometido pela doença. Mesmo 
sofrendo com a ausência do filho, eles não cruzaram 
os braços. Arregaçaram as mangas para que a oncolo-
gia chegasse a Bagé, visando amenizar a dor de mui-
tos pacientes e seus familiares. Agora, a comunidade 
quer retribuir essa atenção ao casal e já trabalha para 
que a UNACON seja batizada com o nome de Marcos 
Wille Mattos.

Sensibilizado com a importância desse atendi-
mento para aquela região, integrei-me a essa luta. 
Como Deputado Federal, fui um dos articuladores 
da concretização desse sonho para os bageenses. 
No ano de 2009, entregamos ao Ministério da Saúde 
um abaixo-assinado com 17 mil assinaturas para ha-
bilitação da UNACONº Esse documento comprovou 
a mobilização dos moradores do Município e região, 
reforçando a necessidade de urgência no credencia-
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mento da Unidade de Oncologia. Também participei 
de reuniões com órgãos competentes, onde tramitava 
o processo.

Além do casal, ainda destaco que a mobilização 
envolveu a direção da Santa Casa de Caridade, que tem 
como provedor Luiz Alberto Vargas; médicos como Dio-
nísio Becker e Mário Menna Kalil; lideranças políticas; 
comunidade em geral; e integrantes de grupo de apoio a 
pessoas com câncer, como Grupo AJA (Ajudantes Anô-
nimos), Grupo Marcos Mattos, Grupo Mulher Consciente 
e Liga Feminina de Combate ao Câncer.

É de extrema importância o funcionamento do 
Centro de Oncologia, pois a região é isolada geogra-
ficamente dos outros locais que realizam esse tipo de 
atendimento. Além disso, essa é uma necessidade 
apontada pela comunidade regional.

Informo ainda que, em um primeiro momento, a 
clínica irá atender mais de 1,5 mil pacientes de Bagé, 
que já vinham sendo tratados em Pelotas e hoje se 
encontram em fase de acompanhamento. As primei-
ras quimioterapias já serão concretizadas nos próxi-
mos dias. Mesmo com essa concretização, a busca do 
aprimoramento do atendimento continua. Agora é para 
a implantação do serviço de radioterapia.

Como Parlamentar gaúcho, preocupado com 
meus conterrâneos, indiquei mais de R$8 milhões em 
emendas para beneficiar a saúde. Com eles foi possí-
vel equipar hospitais, adquirir ambulâncias e reformar 
postos de saúde.

O dia 10 também foi assinalado por outras boas 
notícias. A Secretária Estadual de Saúde, Arita Berg-
mann, anunciou que a Santa Casa de Caridade de 
Bagé foi o hospital da região da 7ª Coordenadoria 
Regional de Saúde que obteve melhores notas na 
pesquisa de satisfação do usuário, envolvendo insta-
lações, equipamentos, equipe técnica e atendimento, 
entre outros requisitos básicos. Informou ainda que o 
Município recebeu verbas na área da saúde – cerca de 
R$200 mil para cada unidade de saúde local (Hospital 
Universitário e Santa Casa), R$335 mil para o Fundo 
Municipal de Saúde e mais R$335 mil para o bloco 
cirúrgico do HU.

Complemento que o funcionamento da oncologia 
em Bagé é uma conquista de todos.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, come-
moramos o que concretizamos, depois de 12 anos de 
trabalho, em prol da saúde de Bagé, na minha região 
de origem. Como eu disse, o Município foi contempla-
do com uma Unidade de Assistência de Alta Comple-
xidade em Oncologia. Já se iniciaram as atividades 
no tratamento com quimioterapia. No futuro haverá 
radioterapia.

Saliento a importância do trabalho que temos fei-
to no Congresso Nacional em prol da saúde do Brasil 
e do Rio Grande do Sul. Temos como meta aprovar a 
regulamentação da Emenda Constitucional nº 29, de 
2000, a fim de que o Governo Federal aloque 10% do 
seu Orçamento para a saúde; os Governos Estaduais, 
12%; e os Governos Municipais, 15%. É mais do que 
um sonho. É uma necessidade.

Na sexta-feira passada, em Bagé, nós concreti-
zamos esse investimento, que tem o aval do Governo 
Federal, por intermédio do Ministério da Saúde. Há 2 
anos fizemos aqui uma intervenção e trouxemos mais 
de 17 mil assinaturas para garantir o tratamento àque-
les que sofrem de câncer – um desafio da Medicina. 
Agora todos os pacientes daquela região serão atendi-
dos – de imediato, em torno de 1,5 mil. Não precisarão 
viajar para Pelotas, Porto Alegre, Santa Maria, locais 
distantes, sofrendo ainda mais.

Está aqui o Deputado Darcísio Perondi, meu co-
lega do Rio Grande do Sul, que defende a saúde do 
Brasil. Nós estamos batalhando muito para conseguir 
ampliar esse serviço. Essa é uma conquista.

Na pessoa do provedor Luiz Alberto Vargas, quero 
homenagear a nossa Santa Casa de Bagé, os médi-
cos, os profissionais de saúde, a comunidade. Saúdo 
o Sr. Ivar Mattos e sua esposa, grandes batalhadores 
por esse projeto, que mobilizaram a comunidade; o Dr. 
Dionísio e sua equipe; enfim, todos aqueles que traba-
lharam para a concretização desse trabalho. Queremos 
comemorar e consolidar uma conquista tão importante 
para salvar e garantir vidas no meu Município.

Ao finalizar, ressalto a importância da descen-
tralização dos atendimentos em saúde. Precisamos 
ampliar o apoio aos nossos hospitais e à rede de pos-
tos de saúde. Existem dois postos de saúde somente 
em Bagé. Tenho mais de R$8,3 milhões em emendas 
para a saúde – prioridade – em Brasília, na condição 
de Parlamentar em primeiro mandato. Agora estamos 
indicando outros R$2,5 milhões para amenizar os pro-
blemas e fazer o necessário em prol da saúde.

Sr. Presidente, peço a divulgação do meu discurso 
nos meios de comunicação desta Casa legislativa.

Em nome da saúde do meu Município e de toda 
a região, agradecemos.

Era o que eu tinha a manifestar.
 O SR. DARCÍSIO PERONDI (Bloco/PMDB-RS. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, desrespeito, desinteresse, maldade, in-
competência? Será que tudo isso está concentrado no 
Tesouro Nacional e no Ministério do Planejamento?

Dr. Paulo Bernardo, Dr. João Bernardo, os senho-
res são tão atenciosos! Arno Agostinho, Tesoureiro! O 
Tesouro Nacional, caríssimos e caríssimas Deputadas, 
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não depositou o dinheiro do custeio do SUS do mês 
de novembro, feito sempre no dia 2 do mês seguinte – 
deveria ter sido depositado no dia 2. Imediatamente o 
Ministério repassa aos Governos Estaduais, que, por 
sua vez, repassam às Prefeituras, às santas casas, 
aos hospitais universitários.

Estamos com 14 dias de atraso! Dois bilhões e 
500 milhões. E não faltaram negociações de todas as 
ordens. Há orçamentário e financeiro de 2 bilhões; falta 
orçamentário de 500 milhões. É só publicar um decre-
to – e foram avisados com antecedência. 

Dois milhões de funcionários de hospitais públi-
cos e universitários, de santas casas e hospitais de 
caridade não receberam o salário de novembro! O 
que se dirá do décimo terceiro? E, se o dinheiro fosse 
depositado ainda hoje, coisa que não está prevista, os 
Estados precisariam de mais 5 dias. Logo os salários 
só seriam depositados no dia 20 dezembro.

O que está acontecendo com o Tesouro Nacional? 
Ele fez opção pela doença e pela morte? Estamos fa-
lando de custeio! A Presidenta Dilma não merecia ser 
empossada com essa crise terrível devida à falta de 
pagamento por parte do Tesouro Nacional. Mais uma 
vez: Paulo Bernardo, João Bernardo, Mantega, Arno 
Augustin, o que está acontecendo?

Seja lá o que for, é como deixar famílias inteiras 
sem dinheiro para pagar as contas de água, luz e do ar-
mazém da esquina. Repito: estamos falando de custeio 
para o pagamento de enfermeiro, médico, agente de 
saúde, remédio para o tratamento de doentes de cân-
cer, remédio para o tratamento de transplantados.

V.Exas. sabiam disso? Pois então ajudem: li-
guem para o Ministério de Planejamento. Esse é o 
apelo que faço.

Sr. Presidente, encerro com minhas palavras ini-
ciais: Desinteresse? Desrespeito? Incompetência? Ou 
será falta de dinheiro? Mas como, com a arrecadação 
que têm? Acredito que o Presidente Lula ainda não 
saiba disso. Deverá ficar sabendo hoje ou amanhã, e 
vai bater na mesa.

Quantas pessoas vão morrer? E quanto aos fun-
cionários? O Ministério da Saúde reúne uma equipe 
gigantesca, o Ministro Temporão é um lutador, mas o 
povo brasileiro não merece isso.

Com a palavra o Tesouro Nacional, o Ministério 
do Planejamento e o Ministério da Fazenda.

O SR. MARCELO ITAGIBA (PSDB-RJ. Pronuncia 
o seguinte discurso.) – 

DISCURSO DO SR. DEPUTADO 
MARCELO ITAGIBA QUE, ENTREGUE 
AO ORADOR PARA REVISÃO, SERÁ POS-
TERIORMENTE PUBLICADO.

O SR. OTAVIO LEITE (PSDB-RJ. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, todos sabemos da importân-
cia do turismo para o desenvolvimento do Brasil. Aliás, 
a percepção que tenho é a de que cada vez mais os 
homens públicos estão mais conscientes dessa impor-
tância e atentos a ela.

Hoje pela manhã eu tive a oportunidade de partici-
par de um evento muito interessante em um dos ícones 
do turismo brasileiro. Refiro-me ao Pão de Açúcar, no 
Rio de Janeiro. Lá se inaugurou um museu – podemos 
dizer que concebido por Marcello Dantas – que conta 
a história do Pão de Açúcar, prestes a completar 100 
anos. Agora o visitante terá a oportunidade não só de 
desfrutar da beleza da paisagem, como de consultar 
uma vasta gama de informações muito interessantes 
sobre a construção daquele teleférico.

Mas volto ao tema do turismo propriamente dito, 
Sr. Presidente, e vou um pouco adiante.

É lamentável que nós, do Parlamento, que de-
fendemos a causa do turismo, ainda não tenhamos 
podido oferecer à legislação brasileira alterações que 
ensejassem avanços mais concretos. Há duas medidas 
que, se aprovadas, proporcionariam a vinda de mui-
to mais turistas para o Brasil – e quanto mais turistas 
mais empregos, diga-se de passagem. 

A primeira delas é a alteração de um dispositivo 
para permitir que a emissão de visto para estrangeiros, 
em especial para americanos, possa dar-se de forma 
mais célere, mais rápida e direta, usando os instrumen-
tos que o mundo digital hoje disponibiliza. A Comissão 
de Turismo e Desporto já aprovou essa proposta, só 
restando que ela venha a plenário. Se isso acontecer, 
vamos multiplicar o número de americanos que vêm 
ao Brasil. Isso significa dizer que muito mais pessoas 
vão consumir nossos serviços.

A segunda medida diz respeito aos agentes eco-
nômicos. Inúmeras vezes chamamos a atenção do Go-
verno para isso; lamentavelmente, ele não se mostrou 
sensível à questão. Que se determine, de uma vez por 
todas, que os agentes econômicos que trazem turistas, 
o chamado turismo receptivo, tenham o status jurídico 
dos exportadores e, com isso, os benefícios que todos 
os exportadores de manufaturados têm.

A balança de pagamento brasileira já está apon-
tando na Conta Turismo um deficit bem maior do que o 
do ano passado. Ou seja, os brasileiros gastam muito 
mais no exterior do que os estrangeiros gastam no 
Brasil. E isso se deve a diversos fatores, a esses nós 
que precisam ser desatados.

Portanto, chamo a atenção para a necessidade 
de nós, e sobretudo o Governo, votarmos uma altera-
ção na regra jurídica brasileira para que os operado-
res turísticos, que trazem os turistas, também tenham 
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benefícios, fiscais e tributários, e acesso a financia-
mentos, para poderem dinamizar e ampliar suas ativi-
dades econômicas. 

Com isso, teremos cada vez mais visitantes, o 
que implicará mais taxistas, garçons, funcionários de 
hotéis, guias de turismo, tantos e tantos profissionais 
que se engajam de forma articulada na formidável 
cadeia do turismo, na perspectiva do viés econômico, 
para enfrentar os desafios que se apresentam neste 
início de século.

Estas são as informações que trago a todos os 
colegas. 

Muito obrigado. 
O SR. SANDES JÚNIOR (PP-GO. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, o comércio brasileiro vive um momento de 
euforia motivado pelas boas medidas econômicas to-
madas pelo Governo Federal. As vendas aumentam e 
a perspectiva é de que tenhamos um natal como nunca 
visto neste País, em termos de aumento das vendas 
em todos os segmentos.

Buscando motivar ainda mais seus clientes, mui-
tas lojas e shopping centers se utilizam de ações de 
marketing alicerçadas em sorteios dos mais diversos 
produtos. Fazem isso com a certeza de que agregarão 
ainda mais compradores para as lojas participantes 
deste tipo de promoção.

O que vemos hoje neste tipo de ação mercado-
lógica são iniciativas onde o concorrente a prêmios 
milionários é submetido a uma verdadeira inquisição. 
Para concorrer é preciso que deixe inúmeros dados 
pessoais, como endereço, CPF e outras informações 
que, se colocadas em mãos erradas, podem trazer 
muitas dores de cabeça às pessoas.

Este tipo de coleta de dados é costumeiramente 
utilizado para formar um imenso banco de dados que 
tem alto valor de mercado. Por ele as mais diversas 
empresas podem ter acesso a um número extraordiná-
rio de consumidores, podendo levar até eles as mais 
diversas propostas comerciais. E este banco de dados 
é construído a custo zero, apenas se arquivando os 
dados pessoais de concorrentes em premiações.

Por outro lado, o fato de o nome da pessoa ser 
conhecido antes do sorteio pode levar a uma série de 
inflexões sobre a lisura do mesmo. Afinal, quem pode 
garantir que as pessoas participantes do momento da 
escolha do ganhador não sejam do círculo de relações 
pessoais da pessoa que vai ganhar o prêmio.

Buscando salvaguardar as pessoas e seus dados 
pessoais é que apresentamos nesta Casa um projeto 
de lei que trata desse tema. Pela proposta apresen-
tada e que já se encontra pronta para ir para a pauta 
de votações, os concursos somente poderá ser feitos 

mediante a distribuição de bilhetes ou cupons nume-
rados e processos eletrônicos que não identifiquem 
antecipadamente os concorrentes.

Com isso, poderemos evitar que as pessoas te-
nham seus dados cadastrados e passados a pessoas 
e empresas que não fazem parte da proposta original 
e ainda evitaremos que pessoas concorrentes a prê-
mios tenham seus nomes conhecidos antes do mo-
mento do sorteio.

Como bem podem ver, senhoras e senhores, 
trata-se de proposta que visa moralizar este tipo de 
concurso e ainda proteger os cidadãos e seus dados 
pessoais. Por essa razão, venho solicitar a meus no-
bres pares que coloquemos o mencionado projeto de 
lei em votação o mais rápido possível.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. RATINHO JÚNIOR (PSC-PR. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, venho a esta tribuna homenagear a Associação 
Comercial do Paraná (ACP) não apenas pela sua rica 
história e importância para a construção e desenvol-
vimento do Brasil, mas também pelas suas iniciativas 
que transformam a vida da sociedade brasileira.

A instituição, um dos orgulhos do povo paranaen-
se, teve como primeiro líder um verdadeiro símbolo do 
empreendedorismo nacional: Ildefonso Pereira Correa, 
o Barão do Serro Azul, figura exponencial de nossa 
história, consagrado na lista dos heróis da Pátria. 

Mais uma vez a ACP demonstra sua capacidade 
transformadora e luta intransigente pela transparência 
e defesa da sociedade ao propor a expansão do movi-
mento O Paraná que Queremos para todo o País, com 
nome semelhante: O Brasil que Queremos.

O movimento encontra-se pautado na absoluta 
observância aos princípios éticos, com a prática da 
transparência dos atos governamentais. 

Vale destacar que, no Paraná, o movimento pro-
porcionou a aprovação da Lei nº 265, de 2010, de-
nominada Lei da Transparência, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade de os Poderes do Estado, empresas 
públicas, autarquias e fundações publicarem os atos 
que impliquem despesa pública e manterem em si-
tes oficiais os contratos e os respectivos editais de 
licitação.

O alcance e os resultados esperados são eviden-
tes: construir o Brasil que idealizamos – mais justo, ético 
e próspero. Enfim, um país que encontre meios de com-
bater com eficiência as ondas de violência e vandalismo, 
além de suprir as carências nas áreas de educação, cul-
tura, saúde, previdência e assistência social. 

Sr. Presidente, reitero minha admiração pela ACP 
e meu total apoio ao movimento O Brasil que Quere-
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mos. Afirmo, inclusive, meu desejo de ser a voz do povo 
paranaense no Congresso Nacional nesta importante 
manifestação.

Era o que tinha a dizer.
O SR. ALEX CANZIANI (PTB-PR. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, na quarta-feira, dia 15, o Congresso Nacional 
receberá do Governo o Plano Nacional de Educação 
(PNE). O novo documento sintetiza 20 metas e aponta 
estratégias para o avanço da educação brasileira no 
decênio 2011-2020. 

Precisamos começar a análise do projeto ainda 
este ano Entidades ligadas à educação anseiam por 
isso. É importante destacar que o PNE vai investir prin-
cipalmente na qualidade da educação e na valorização 
dos professores. 

Ao longo do nosso trabalho parlamentar, fizemos 
da educação nossa principal bandeira. Defendemos 
com veemência uma educação de qualidade e, como 
não poderia de deixar de ser, com professores valori-
zados e bem pagos.

Atualmente, um professor com formação supe-
rior recebe 60% da remuneração de um profissional 
não docente com formação equivalente. A redução 
desse percentual é um dos principais pontos do novo 
PNE. Outro detalhe importante do projeto é que refor-
ça a visão sistêmica da educação, que vai da creche 
à pós-graduação. Também está entre as metas prio-
ritárias a universalização do atendimento, desde a 
educação infantil até o ensino médio – alunos de 4 a 
17 anos. Somos favoráveis a essa meta e temos tra-
balhado por ela.

O PNE não deixou de mencionar as metas para 
a educação profissional, que atualmente é composta 
de mais de 300 institutos de ensino técnico de nível 
médio e superior, com a oferta de 500 mil vagas. Sinto-
me confortável em dizer que colaborei com meu tra-
balho para chegarmos a esses números. A nossa luta 
é diária, também, em prol da educação profissional. 
Acreditamos na relevância dos cursos profissionais 
para aqueles que não podem e não têm tempo de fa-
zer uma graduação. 

Sr. Presidente, além dessas metas, destacamos 
que o PNE prevê que até 2020 chegaremos a investir 
7% do PIB em educação. Hoje, o índice está em 5%. 
Lembro aqui a contribuição que esta Casa deu para 
a alocação de mais recursos ao ensino, quando apro-
vamos a retirada da DRU da educação. 

Estamos convencidos da importância de iniciati-
vas como essa. Trabalhamos diariamente por uma edu-
cação de qualidade. Estamos certos de que é preciso 
construir parcerias com Prefeitos e Governadores, para 

que todos nós assumamos definitivamente a respon-
sabilidade de que a educação é nossa prioridade.

O SR. VALADARES FILHO (Bloco/PSB-SE. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, venho à tribuna prestar contas do meu 
mandato, exercido no quadriênio 2006/2010, não so-
mente ao povo sergipano, Estado que represento com 
tanto orgulho, mas também à população brasileira.

Foram anos de muito trabalho, dificuldades e 
superação, durante os quais tive como principal meta 
demonstrar, com responsabilidade, os motivos pelos 
quais meu povo havia me escolhido como seu repre-
sentante.

Trabalhei e amadureci nesse período. Viajei pelos 
Municípios, tentei atender a todos que me procuraram. 
Apresentei uma plataforma de ação durante a campa-
nha e tenho certeza de que fui fiel a ela. Defendi me-
lhorias para aquela que sempre foi uma das minhas 
prioridades: a juventude brasileira. Apresentei projetos 
como o que cria incentivos fiscais no Imposto de Renda 
às empresas que empreguem, no seu quadro funcio-
nal, jovens oriundos de programas sociais do Governo 
Federal na condição de aprendizes.

Os idosos, Sr. Presidente, também fizeram parte 
das minhas prioridades nesse mandado. Apresentei 
um projeto criando o Programa Nacional do Esporte 
Solidário para o Idoso – PNESI, que incentiva à prática 
desportiva o idoso de baixa renda. Esse projeto de lei 
prevê ainda melhorias na qualificação do profissional 
de educação física e na infraestrutura necessária a 
um atendimento de qualidade para essa camada da 
população

Um dos assuntos mais discutidos nesses últimos 
anos foi o pré-sal e, certamente, ainda terá continuidade. 
Com recursos oriundos da exploração petrolífera nessa 
área, foi criado o Fundo Social, que prevê investimentos 
nas áreas de combate à pobreza e desenvolvimento 
da educação, da ciência e tecnologia e da sustentabi-
lidade ambiental, setores de extrema importância para 
o desenvolvimento justo do País. 

Por entender que o esporte educacional cria 
possibilidades para que jovens possam ter acesso à 
prática esportiva e à orientação para a constituição do 
caráter cidadão, defendi que tal prática fosse incluída 
como prioritária para receber recursos do Fundo Social 
do Pré-Sal e apresentei uma emenda com os termos 
acima expostos. O Fundo Social foi aprovado e, hoje, 
constitui fonte regular de recursos também para o es-
porte educacional.

Continuo sendo um político jovem, Srs. Deputa-
dos, mas não mais no sentido de inexperiente. Fiz um 
mandato coerente com as coisas que prometi e isso 
a população de Sergipe reconheceu, dando-me uma 



51262 Quarta-feira 15 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2010

votação expressiva e elegendo-me para um novo man-
dato. Foram 95.680 (noventa e cinco mil, seiscentos e 
oitenta) votos, o equivalente a 10,46% dos votos válidos 
do meu Estado, o que me tornou, proporcionalmente, o 
Deputado mais votado do Partido Socialista Brasileiro 
para a legislatura 2010 / 2014. 

Tenho consciência de que minha responsabili-
dade aumentou. Agradeço não só aos 95.680 votos 
(noventa e cinco mil, seiscentos e oitenta) que me 
elegeram, mas também a toda a população de Ser-
gipe, Estado que eternamente terei como prioridade 
em meus projetos.

Desejo a todos um Natal e um final de ano com 
muita saúde e harmonia familiar, e desde já compro-
meto-me a, juntos, lutarmos por um 2011 mais justo 
e igualitário.

Muito obrigado.
O SR. MÁRIO DE OLIVEIRA (PSC-MG. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, desejo registrar meu agradecimento aos 
órgãos de segurança pública do Rio de Janeiro e a 
todos os seus colaboradores pelo resistente combate 
ao tráfico de drogas.

Há tempos, a cidade vinha frequentando os noti-
ciários, em nível nacional e internacional, como palco 
dos desmandos de bandidos em suas próprias comu-
nidades e também nas demais regiões, aterrorizando 
moradores, trabalhadores, turistas.

Mas, em novembro último, uma nova história 
começou a ser escrita sobre os acontecimentos pas-
sados. Às vésperas da ação policial sobre o perigoso 
Complexo do Alemão, mais de 2 mil homens das for-
ças de segurança já estavam a postos para a invasão, 
mantendo cerco nos 44 pontos de acesso ao local. 

Carros blindados do Exército e da Marinha, veí-
culos do Batalhão de Operações Especiais da Polícia 
Militar (BOPE) e helicópteros foram utilizados na per-
seguição de – estimou a Polícia – cerca de 600 trafi-
cantes que viviam naquelas comunidades.

Para tanto, foram mobilizados 800 soldados da 
Brigada de Infantaria Paraquedista do Exército, 300 
agentes da Polícia Federal e 1.300 integrantes das 
Polícias Militar e Civil do Estado.

O resultado de toda a movimentação foram ar-
mas e toneladas de drogas apreendidas, bandidos en-
carcerados, patrulhamento ostensivo. Tal firme ação, 
esperada há muito tempo, veio elevar a autoestima de 
toda a população que, de um lado, se via acuada pela 
“lei do tráfico” e, de outro, amargava o sentimento de 
orfandade em relação ao Poder Público.

As próprias forças policiais foram revigoradas pela 
meta alcançada, por finalmente terem enquadrado os 
infratores com o rigor da lei.

Evidentemente, nenhum comando policial toma-
va os planos de modo ingênuo, uma vez que, devido à 
gravidade da situação e ao enraizamento do tráfico, de 
um possível confronto esperava-se nada menos que 
um banho de sangue, nos dois lados da guerra.

Tanto que a invasão propriamente dita se fez 
preceder do cerco policial e do oferecimento da opor-
tunidade de rendição aos bandidos, que deveriam se 
apresentar, com os fuzis sobre as cabeças, a um pos-
to montado pela Polícia Militar em uma das ruas de 
acesso ao Complexo.

Tamanha cautela foi tomada a fim de preservar 
as pessoas de bem que vivem no local, reféns elas 
próprias da violência do tráfico de drogas. A revista 
das pessoas que entravam e saiam dali e a exigência 
de identificação foram adotadas como procedimentos 
de fechar o cerco sobre os bandidos em uma pressão 
psicológica, mas, em última instância, para preserva-
ção dos inocentes.

Por isso, Sr. Presidente, reiteramos nossos agra-
decimentos e elogios às forças policiais cariocas pelo 
grandioso ataque às forças do tráfico de drogas em 
um lendário reduto como o Complexo do Alemão, tido 
como inexpugnável.

Fica o exemplo para as demais unidades federa-
tivas que também sofrem com a escalada ascendente 
da violência. É possível, sim, dar um basta ao reinado 
de bandidos e traficantes. É possível, sim, restaurar a 
ordem, o respeito, a lei, a justiça e a paz.

Muito obrigado.
O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB-SP. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, recebi de milhares de caminhoneiros 
de todo o País, em especial os do Estado de São Paulo, 
críticas ao Departamento de Estradas de Rodagens – 
DER-SP pela implementação da Portaria SUP/DER-77, 
expedida no dia 30 de novembro de 2010, obrigando 
mais de 200 mil caminhões de carga equipados com 
tanques utilizados no transporte a granel, líquido ou 
gasoso, a cumprirem uma série de condições para re-
ceber autorização para trafegarem em todo o País.

Seria crível que a portaria fosse reeditada para 
facilitar a vida de milhares de caminhoneiros no País, 
mas ao contrário cria-se mais uma burocracia desne-
cessária e inócua para os caminhoneiros. O Depar-
tamento de Estradas e Rodagem do Estado de São 
Paulo apresentou, através dessa portaria, uma conta 
de R$146,00 para que cada caminhoneiro possa re-
ceber a tal autorização. E para que receber esse di-
nheiro? Para simplesmente emitir uma autorização 
aos transportadores que utilizam tanque. E o pior, Sr. 
Presidente, é que a burocracia é tão grande que a tal 
autorização específica só foi aprovada no dia 30 de 
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novembro e publicada no dia seguinte, dia primeiro de 
dezembro de 2010, portanto, com menos de um mês 
para que todos os caminhões de São Paulo possam 
se enquadrar nessa situação.

Ora, é administrativamente impossível que o DER/
SP possa em tão curto espaço de tempo conceder 
essas autorizações. Não é possível que uma decisão 
que se arrasta desde 2007 pelo Conselho Nacional de 
Trânsito seja imposta pelo DER/SP em menos de 20 
dias para o seu cumprimento. 

Levarei esse grave assunto ao Sr. Ministro da 
Justiça e ao DENATRAN para que prorroguem, pelo 
prazo de mais um ano, a Deliberação nº 98, de 2010, 
que determina o cumprimento da Resolução 341, que 
fixa a data limite em 31 de dezembro de 2010 para o 
cumprimento da norma. Lutarei junto às autoridades do 
Estado de São Paulo para que essa portaria do DER/
SP não seja mais um custo para o caminhoneiro do 
Estado de São Paulo e de todo o Brasil. Não é possível 
cobrar R$146,00 para a expedição de uma mera auto-
rização. Vamos acabar com essa taxa absurda.

Reitero aos caminhoneiros meu compromisso 
assumido no meu mandato eletivo. Farei todos os es-
forços para acabar com essa taxa absurda e inócua 
cobrada dos caminhoneiros, que só aumentará o Custo 
Brasil e alimentará a subida dos preços dos produtos 
transportados. 

Muito obrigado.
O SR. NELSON BORNIER (Bloco/PMDB-RJ. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, sem distinção de raça, cor, origem, 
todo ser humano é simplesmente ser humano E para 
nós, seres humanos, são esperados melhores dias e 
um futuro menos tortuoso. 

Para que isso seja alcançado, necessário se tor-
na que olhemos o povo como algo muito importante, 
pois ele, que hoje exige os cuidados dos olhos gover-
namentais, possui, sem dúvida alguma, grande espe-
rança em dias melhores no futuro.

Infelizmente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, apesar dos esforços empreendidos em diferen-
tes setores do País, as estatísticas da Organização 
das Nações Unidas – ONU sempre exibiram números 
verdadeiramente estarrecedores, num universo de ca-
rências, que chegam a questionar o grau de evolução 
alcançada pela humanidade.

Segundo a ONU, nos últimos anos, 9,9% dos bra-
sileiros sobreviveram com menos de 1 dólar por dia. A 
meta do Brasil é reduzir esse número para 4,95% da 
população até o ano de 2015.

O homem inventou a roda, descobriu a pólvora, 
fabricou o relógio e o avião, foi à lua e mudou, por as-
sim dizer, todo um conceito de existência na face da 

terra. Mas, infelizmente, nossos governantes ainda 
não se conscientizaram da necessidade de adoção 
de políticas públicas voltadas para a redução da po-
breza no País.

São alarmantes os índices de desigualdade so-
cial no Brasil, decorrentes da falta de saneamento 
básico e de condições mínimas de sobrevivência en-
tre as populações de menor poder aquisitivo. Porém, 
nada disso desanima os nossos corações, que estão 
voltados para a prática do bem, tendo os cidadãos do 
nosso País como objetivo maior. 

Gostaria que, neste momento, todas as pessoas 
do Brasil pudessem estar se alimentando, recebendo o 
devido respeito e dignidade a que têm direito. Mas, se 
isso não é possível, cabe a mim, como representante 
do povo, formular a todos votos de esperança e o com-
promisso de sempre lutar pelos seus direitos.

Não nos esqueçamos de que o Governo que 
não cuida hoje do seu povo está fadado a lidar ama-
nhã com a miséria, a violência e a marginalidade que 
tanto atormentam os nossos dias. Sejam, pois, as mi-
nhas palavras de compromisso, pois no povo brasilei-
ro repousa, sem dúvida alguma, a grande esperança 
deste País.

Era o que tinha a dizer.
O SR. VIGNATTI (PT-SC. Pronuncia o seguinte 

discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o 
SEBRAE inaugurou no último dia 24 a nova sede ofi-
cial da instituição em Brasília. Uma cerimônia belíssi-
ma, com cerca de 700 convidados, entre autoridades, 
parceiros e colaboradores do SEBRAE, lideranças 
políticas e jornalistas.

Como não poderia ser diferente, a solenidade 
contou com a presença do Presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva, do Vice-Presidente da República eleito 
e Presidente dessa Casa legislativa, Michel Temer, do 
Diretor-Presidente do SEBRAE, Paulo Okamotto, do 
Presidente do Conselho Deliberativo Nacional do SE-
BRAE, Senador Adelmir Santana, além de Deputados, 
Governadores, Ministros, Senadores e colaboradores 
do SEBRAE.

Localizado na 604/605 Sul do Plano Piloto, o novo 
prédio conta com 24 mil metros quadrados de área 
construída; a nova sede do SEBRAE está localizada 
em um terreno de 10 mil metros quadrados. 

Inovadora por essência, a entidade definiu o pro-
jeto arquitetônico das novas instalações através de 
concurso nacional. A proposta selecionada, senhoras 
e senhoras, responde claramente com o perfil estru-
tural e cultural de nossa Capital nacional.

O prédio, baseado em um projeto com foco má-
ximo em ventilação e iluminação naturais, tem seis 
pavimentos. A obra teve início em fevereiro de 2009 
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pela empresa vencedora do concurso, Puntoni Arqui-
tetos Associados.

A nova sede, que dispõe de ampla infraestrutura 
para realização de reuniões, grandes eventos e capa-
citações, passará a ser a referência nacional na capa-
citação e difusão do empreendedorismo nacional. 

Ao todo, o prédio possui oito salas multiuso para 
treinamentos, com capacidade para 320 pessoas, além 
de um auditório para 230 pessoas. Há também espaço 
reservado para exposições e atividades culturais.

Responde às exigências do novo momento socio-
ambiental em que estamos inseridos; o prédio segue 
traços moderno e de sustentabilidade. 

Certamente, o novo espaço vai permitir também 
maior integração entre o SEBRAE, as entidades par-
ceiras e seu público-alvo, com uma área especialmente 
dedicada a reuniões, debates e outras atividades, pos-
sibilitando uma ação ainda mais eficaz na capacitação, 
orientação e estímulos aos nossos empreendedores, 
principais responsáveis pela geração de emprego e dis-
tribuição de renda nesse imenso e continental País. 

Ao parabenizar o SEBRAE quero reafirmar o 
papel de vanguarda que a entidade tem assumido na 
defesa e no fortalecimento das nossas micro e peque-
nas empresas.

Fruto desse movimento, criamos em 2008 uma 
legislação inovadora para os microempreendedores 
individuais, da qual me orgulho de ser o proponente. 

Passamos a garantir ao vendedor de cachorro 
quente, de pipoca, ao carpinteiro, à costureira e a ou-
tras centenas de profissões a formalização de suas 
atividades e de seus negócios. 

O resultado desse novo momento de oportuni-
dades e dinamismo não poderia ser diferente. O Brasil 
cresce a passos largos contrariando os cenários das 
grandes potências econômicas. 

Compartilho da frase dita durante o evento pelo 
nosso Presidente Lula, que afirmou não ter “dúvidas 
que foram as classes C e D e os nossos empreen-
dedores que salvaram o País da crise econômica de 
2009”, pois, estimulados ao consumo e aos negócios, 
fizeram a roda da economia girar. 

A inauguração da nova sede do SEBRAE coroa 
o novo momento econômico vivido pelas mais de 4,3 
milhões de microempresas no Brasil. 

Essa nova página passou a ser escrita em 2006 
quando sancionamos a Lei Geral das Micro e Peque-
nas Empresas, ação que contou com o papel decisivo 
do SEBRAE. Reduzimos a burocracia e simplificamos 
a tributação. 

A nova lei incentivou também a participação dos 
empreendimentos nas compras governamentais. Se-
gundo o Presidente Lula, as vendas de micro e pe-

quenas empresas para o Governo Federal saltaram 
de R$2,6 bilhões, em 2006, para R$7,3 bilhões, em 
2010, considerado pele Presidente, “o milagre da mul-
tiplicação dos pães”.

Quero expressar minha alegria em ter participado 
da inauguração da nova sede do SEBRAE. Em suas 
quase quatro décadas de existência, o SEBRAE está 
presente em todo o País, prestando serviços inestimá-
veis ao empreendedor brasileiro.

Para finalizar quero utilizar a frase do nosso ami-
go e Diretor-Presidente do SEBRAE, Paulo Okamot-
to, para destacar os desafios do novo momento que 
a entidade assume em sua nova casa: “agora o bicho 
vai pegar”.

Parabéns aos diretores, funcionários e parcei-
ros do SEBRAE por mais essa conquista. Os grandes 
beneficiados certamente serão os milhões de empre-
endedores espalhados pelos quatro cantos de nosso 
País. 

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na última 

segunda-feira, 29 de novembro, vinte e uma Prefeituras 
de todo o País receberam, em Brasília, o Prêmio Ges-
tor Eficiente da Merenda Escolar por se destacarem 
em conduzir boas práticas na execução do Programa 
Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE. 

Entre os agraciados, três são Municípios catari-
nenses, sendo eles: Bocaina do Sul, Joinville e São 
Domingos, os últimos dois administrados por Prefei-
tos do PT.

A condecoração é organizada pela entidade não 
governamental Ação Fome Zero, em parceria com o 
Ministério da Educação e o Fundo Nacional de Desen-
volvimento da Educação – FNDE, e tem por objetivo 
destacar as experiências bem-sucedidas na gestão 
do programa.

O PNAE tem o objetivo de suprir no mínimo 20% 
das necessidades nutricionais diárias dos alunos do 
sistema público de ensino, contribuir para uma melhor 
aprendizagem e favorecer a formação de bons hábitos 
alimentares em crianças e adolescentes. Para povos 
indígenas e remanescentes de comunidades quilom-
bolas o percentual das necessidades nutricionais di-
árias a serem supridas é de 30%, pelo fato destes 
povos viverem em situação de risco de insegurança 
alimentar.

Em sua sétima edição, o Prêmio teve um número 
recorde de inscritos, com 1.340 Municípios que apre-
sentaram práticas de gestão do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar – PNAE. Em 2004, foram apenas 
383 Municípios inscritos. Reflexos da atenção dispen-
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sados pelos nossos administrados quanto à qualidade 
da merenda escolar servida as nossas crianças. 

Destaco nesse momento a importância da cria-
ção da Lei da Merenda Escolar (Lei nº 11.947/2009), 
que determina que 30% dos recursos repassados pelo 
Governo Federal para a alimentação escolar devem ser 
utilizados na compra de produtos da agricultura fami-
liar, garantindo qualidade na alimentação, melhorando 
a saúde das comunidades escolares. 

Para se ter ideia da importância desse programa, 
neste ano serão investidos R$3,1 bilhões, beneficiando 
45,6 milhões de estudantes da educação básica e de 
jovens e adultos. Desse valor, R$930 milhões devem 
ser investidos na compra direta de produtos da agricul-
tura familiar, medida que estimula o desenvolvimento 
econômico das comunidades.

Aproveito esse momento para parabenizar a ci-
dade de São Domingos, administrada pelo Prefeito 
Alcimar de Oliveira, Kiko, que foi destaque nacional 
na categoria pequenos Municípios. 

Não tenho dúvidas que esse reconhecimento é 
fruto do trabalho desenvolvido na gestão da alimen-
tação escolar no Município. Segundo nosso Prefeito, 
quando assumiram o governo, as escolas tinham 28 
itens inclusos na alimentação escolar, e hoje são 110 
itens, sendo que trinta e 33 deles são adquiridos dire-
tamente da agricultura familiar. 

Senhoras e senhores, isso prova que a qualidade 
da merenda não esta relacionada com a necessidade 
de terceirização, mas sim com o compromisso e a de-
dicação de nossos administradores municipais, que, 
em parceria com merendeiras, professores, nutricio-
nistas e agricultores, constroem políticas alimentares 
saudáveis e eficientes. 

A importância da merenda escolar está com-
provada em inúmeros estudos e pesquisas. Segundo 
a pesquisa da Universidade Estadual de Campinas, 
UNICAMP, publicado em 2003, para 50% dos alunos 
da região Nordeste, a merenda escolar é considera-
da a principal refeição do dia. No Norte, esse índice 
sobe para 56%.

Diante desses números, embora distantes da rea-
lidade vivenciada em Santa Catarina, é correto afirmar 
que a má qualidade da alimentação nas escolas é um 
dos principais fatores que comprometem a segurança 
alimentar da população jovem brasileira. 

Outro levantamento, e que tem preocupado os 
profissionais de saúde, é a crescente incidência de 
casos de obesidade infantil, decorrente, em grande 
parte, da mudança de hábitos alimentares dos jovens 
em direção ao consumo diário dos produtos vendidos 
nas cantinas escolares, tais como refrigerantes, sal-
gadinhos e frituras. Somente com uma alimentação de 

qualidade, e uma gestão eficiente na merenda escolar, 
teremos condições de frear esse problema de saúde 
pública, que tem afetado em larga escala nossas crian-
ças e adolescentes. 

Diante desses números, considero que uma ali-
mentação escolar de qualidade é um instrumento fun-
damental para a recuperação de hábitos alimentares 
saudáveis e, sobretudo, para a promoção da segurança 
alimentar das crianças e jovens do Brasil. 

Promover uma alimentação escolar de qualidade 
depende de uma ação coletiva do Governo Federal e 
dos Municípios, trabalhando para uma melhor educa-
ção pública no País, porque bons níveis educacionais 
também são resultado de alunos bem alimentados e 
aptos a desenvolver todo o seu potencial de aprendi-
zagem.

Uma merenda saudável e nutritiva é, nesse sen-
tido, base para o crescimento das gerações que cons-
truirão o futuro deste País. 

Diante disso, parabenizo os Prefeitos petistas, 
Kiko, de São Domingos, Carlito Merss, de Joinville, 
e a Prefeita Marta Regina Góss, de Bocaina do Sul 
por terem se destacado em conduzir boas práticas 
na execução do Programa Nacional de Alimentação 
Escolar. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, aproveito 
a oportunidade para informar que a Lei Geral das Micro 
e Pequenas Empresas completou, na última terça-feira 
13, quatro anos. Com o advento dessa lei o Brasil avan-
çou significativamente na consolidação de um ambiente 
legal e administrativo das micro e pequenas empresas 
nos 2.511 Municípios. Desde sua aprovação, em 2006, 
os optantes pelo SIMPLES Nacional aumentaram de 
1,2 milhão para 4,4 milhões. 

Além da geração de empregos, a legislação per-
tinente às MPEs estabeleceu a figura jurídica do Em-
preendedor Individual (EI), optante pelo SIMPLES 
Nacional. Aproveito para registrar que há uma esforço 
do Ministério da Previdência Social, SEBRAE e institui-
ções parceiras, para tornar viável a meta de 1 milhão 
de empreendedores individuais no País registrados 
até o fim de 2010. 

A figura jurídica do EI exclui da informalidade 
trabalhadores por conta própria em 479 ocupações, 
quarenta delas incluídas neste mês. Houve um cres-
cimento extraordinário da formalização neste ano, que 
começou com 64 mil e alcança quase 800 mil empre-
endedores individuais atualmente. 

Foi pela Lei Geral que as MPEs passaram a ter 
participação nas compras governamentais, nas três 
esferas. Desde a implantação do dispositivo legal no 
País, a participação dessas empresas no sistema de 
aquisição de bens e serviços saltou de R$2,4 bilhões 
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pelo Governo Federal, em 2006, para R$14,6 bilhões, 
em 2009. As compras governamentais já estão regu-
lamentadas em 14 Estados.

Concordamos que a Lei Geral mudou para melhor 
o ambiente dos pequenos negócios no Brasil ao pro-
mover uma minirreforma tributária que reuniu impostos 
federais, estaduais e municipais numa única guia. 

É neste ambiente festivo que reforçamos a ur-
gência na aprovação do aprimoramento da Lei Geral 
das Micro e Pequenas Empresas por meio do Projeto 
de Lei Complementar nº 591, de minha autoria e do 
colega Carlos Melles.

As alterações propostas visam ao aperfeiçoa-
mento da legislação vigente há exatos quatro anos no 
País, evitando que 600 mil empresas sejam excluídas 
do Super-SIMPLES, por não se enquadrarem dentro 
dos limites de faturamento estabelecidos na vigente lei, 
e que há exatos quatro anos não tiveram correção. 

Senhoras e senhores, estão em pauta ajustes 
inadiáveis na lei, objeto de esforços e articulação da 
Frente Parlamentar Mista das Micro e Pequenas Em-
presas e das entidades do setor, com foco na votação 
por esse Congresso Nacional. 

Nas últimas semanas temos concentrado nossos 
esforços na expectativa de que seja possível aprovar 
as alterações previstas no projeto de lei, entre elas o 
aumento do teto para enquadramento no SIMPLES 
nacional, dos atuais R$240 mil por ano, no caso de 
microempresas, e de R$2,4 milhões anuais, nas pe-
quenas empresas, para, respectivamente, R$360 mil 
e R$3,6 milhões. As alterações também incluem o au-
mento do teto para formalização como empreendedor 
individual, dos atuais R$36 mil para R$48 mil por ano, e 
a permissão para o parcelamento especial dos débitos 
de quem já faz parte do SIMPLES nacional. Somam-se 
ainda a esses esforços, a solução para a substituição 
tributária, que vem anulando os benefícios do SIMPLES 
nacional nos Estados onde a Lei Geral ainda não foi 
implementada, e a inclusão de novas categorias no 
SIMPLES nacional, entre outras medidas. 

É importante considerar que, atualmente, 560 mil 
empresas têm pendências e podem ser excluídas do 
SIMPLES nacional, caso não seja aprovada a autori-
zação para parcelamento de débitos, sendo boa parte 
deles consequência da crise de 2009. Essas empresas 
deixarão de se enquadrar na atual legislação.

Outro levantamento do setor diagnostica que o 
limite atual de R$2,4 milhões para pequenas empre-
sas, que vigora desde o SIMPLES federal, em 2005, 
está levando o segmento a frear sua expansão, diante 
da ameaça da exclusão de cerca de 5 mil empresas, 
enquadradas na última faixa por serem empreendimen-
tos bem-sucedidos. A exclusão do SIMPLES nacional 

poderá inviabilizar os negócios devido à ampliação do 
custo previdenciário das empresas intensivas em pos-
tos de trabalho, explica o Presidente do SEBRAE, ao 
lembrar que as micro e pequenas empresas respondem 
por 52,3% dos empregos formais no Brasil. 

Hoje, cerca de 800 mil empreendedores indivi-
duais serão beneficiados pelos ajustes na lei se for 
aprovada a autorização para procedimentos eletrô-
nicos. Diante da necessidade de alterar endereço e 
atividade ou encerrar os negócios, hoje as micro e 
pequenas empresas são obrigadas a percorrer um 
verdadeiro labirinto burocrático e complexo, além de 
oneroso. O PLP 591 prevê facilitar e dar mais agilida-
de a esses procedimentos, que passariam a ser feitos 
por meio da Internet. 

A Lei Geral veio trazer cidadania empresarial ao 
possibilitar que trabalhadores autônomos legalizem 
seus negócios, uma vez que as micro e pequenas 
empresas são 99% do total de empreendimentos, no 
campo e na cidade, levando bem-estar à população e 
contribuindo para a distribuição de renda no Brasil.

Para que mais pessoas talentosas queiram ser 
empresários e empreendedores formais e que empre-
sas inovadoras possam crescer e gerar mais empregos, 
impulsionando o desenvolvimento do Brasil nos pró-
ximos anos, não podemos mais adiar a aprovação do 
aprimoramento proposto pela PLP nº 591, de 2010.

Muito obrigado.

V – ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. 
DEPUTADOS:

Partido Bloco

RORAIMA

Angela Portela PT 
Edio Lopes PMDB PmdbPtc
Francisco Rodrigues DEM 
Luciano Castro PR 
Marcio Junqueira DEM 
Maria Helena PSB PsbPcdobPrb
Total de Roraima: 6

AMAPÁ

Dalva Figueiredo PT 
Jurandil Juarez PMDB PmdbPtc
Lucenira Pimentel PR 
Sebastião Bala Rocha PDT 
Total de Amapá: 4

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB PmdbPtc
Bel Mesquita PMDB PmdbPtc
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Beto Faro PT 
Gerson Peres PP 
Giovanni Queiroz PDT 
Lúcio Vale PR 
Zé Geraldo PT 
Zenaldo Coutinho PSDB 
Total de Pará: 8

AMAZONAS

Francisco Praciano PT 
Lupércio Ramos PMDB PmdbPtc
Marcelo Serafim PSB PsbPcdobPrb
Silas Câmara PSC 
Total de Amazonas: 4

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PSC 
Anselmo de Jesus PT 
Eduardo Valverde PT 
Ernandes Amorim PTB 
Total de Rondônia: 4

ACRE

Fernando Melo PT 
Flaviano Melo PMDB PmdbPtc
Henrique Afonso PV 
Sergio Petecão PMN 
Total de Acre: 4

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB 
Lázaro Botelho PP 
Moises Avelino PMDB PmdbPtc
NIlmar Ruiz PR 
Vicentinho Alves PR 
Total de Tocantins: 5

MARANHÃO

Carlos Brandão PSDB 
Davi Alves Silva Júnior PR 
Flávio Dino PCdoB PsbPcdobPrb
Gastão Vieira PMDB PmdbPtc
Nice Lobão DEM 
Pedro Fernandes PTB 
Professor Setimo PMDB PmdbPtc
Waldir Maranhão PP 
Zé Vieira PR 
Total de Maranhão: 9

CEARÁ

Ariosto Holanda PSB PsbPcdobPrb
Arnon Bezerra PTB 
Chico Lopes PCdoB PsbPcdobPrb
Flávio Bezerra PRB PsbPcdobPrb

Gorete Pereira PR 
José Airton Cirilo PT 
José Guimarães PT 
José Linhares PP 
José Pimentel PT 
Mauro Benevides PMDB PmdbPtc
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Zé Gerardo PMDB PmdbPtc
Total de Ceará: 12

PIAUÍ

Antonio José Medeiros PT 
Ciro Nogueira PP 
José Maia Filho DEM 
Júlio Cesar DEM 
Marcelo Castro PMDB PmdbPtc
Nazareno Fonteles PT 
Osmar Júnior PCdoB PsbPcdobPrb
Paes Landim PTB 
Total de Piauí: 8

RIO GRANDE DO NORTE

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

PARAÍBA

Armando Abílio PTB 
Luiz Couto PT 
Major Fábio DEM 
Rômulo Gouveia PSDB 
Wilson Braga PMDB PmdbPtc
Total de Paraíba: 5

PERNAMBUCO

Ana Arraes PSB PsbPcdobPrb
Bruno Araújo PSDB 
Bruno Rodrigues PSDB 
Carlos Eduardo Cadoca PSC 
Eduardo da Fonte PP 
Inocêncio Oliveira PR 
José Chaves PTB 
José Mendonça Bezerra DEM 
Marcos Antonio PRB PsbPcdobPrb
Pedro Eugênio PT 
Raul Henry PMDB PmdbPtc
Roberto Magalhães DEM 
Total de Pernambuco: 12

ALAGOAS

Antonio Carlos Chamariz PTB 
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Augusto Farias PTB 
Benedito de Lira PP 
Carlos Alberto Canuto PSC 
Total de Alagoas: 4

SERGIPE

José Carlos Machado DEM 
Pedro Valadares DEM 
Valadares Filho PSB PsbPcdobPrb
Total de Sergipe: 3

BAHIA

Alice Portugal PCdoB PsbPcdobPrb
Antonio Carlos Magalhães Neto DEM 
Colbert Martins PMDB PmdbPtc
Daniel Almeida PCdoB PsbPcdobPrb
Edson Duarte PV 
Fábio Souto DEM 
Félix Mendonça DEM 
Geraldo Simões PT 
João Carlos Bacelar PR 
José Carlos Aleluia DEM 
José Carlos Araújo PDT 
José Rocha PR 
Luiz Alberto PT 
Luiz Carreira DEM 
Marcos Medrado PDT 
Nelson Pellegrino PT 
Paulo Magalhães DEM 
Sérgio Barradas Carneiro PT 
Sérgio Brito PSC 
Tonha Magalhães PR 
Uldurico Pinto PHS 
Veloso PMDB PmdbPtc
Walter Pinheiro PT 
Zezéu Ribeiro PT 
Total de Bahia 24

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT 
Antônio Andrade PMDB PmdbPtc
Aracely de Paula PR 
Bilac Pinto PR 
Carlos Melles DEM 
Eduardo Barbosa PSDB 
Elismar Prado PT 
Gilmar Machado PT 
Humberto Souto PPS 
Jaime Martins PR 
Jairo Ataide DEM 
João Magalhães PMDB PmdbPtc
Lael Varella DEM 
Leonardo Monteiro PT 
Leonardo Quintão PMDB PmdbPtc

Lincoln Portela PR 
Luiz Fernando Faria PP 
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Marcos Lima PMDB PmdbPtc
Marcos Montes DEM 
Mário Heringer PDT 
Mauro Lopes PMDB PmdbPtc
Miguel Corrêa PT 
Miguel Martini PHS 
Odair Cunha PT 
Paulo Abi-Ackel PSDB 
Paulo Delgado PT 
Paulo Piau PMDB PmdbPtc
Reginaldo Lopes PT 
Saraiva Felipe PMDB PmdbPtc
Silas Brasileiro PMDB PmdbPtc
Virgílio Guimarães PT 
Vitor Penido DEM 
Total de Minas Gerais: 33

ESPÍRITO SANTO

Camilo Cola PMDB PmdbPtc
Capitão Assumção PSB PsbPcdobPrb
Iriny Lopes PT 
Jurandy Loureiro PSC 
Manato PDT 
Sueli Vidigal PDT 
Total de Espírito Santo: 6

RIO DE JANEIRO

Antonio Carlos Biscaia PT 
Bernardo Ariston PMDB PmdbPtc
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 PsbPcdobPrb
Edson Ezequiel PMDB PmdbPtc
Edson Santos PT 
Eduardo Cunha PMDB PmdbPtc
Eduardo Lopes PRB PsbPcdobPrb
Felipe Bornier PHS 
Fernando Lopes PMDB PmdbPtc
Filipe Pereira PSC 
Hugo Leal PSC 
Indio da Costa DEM 
Jair Bolsonaro PP 
Luiz Sérgio PT 
Marcelo Itagiba PSDB 
Miro Teixeira PDT 
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Nelson Bornier PMDB PmdbPtc
Otavio Leite PSDB 
Paulo Rattes PMDB PmdbPtc
Rodrigo Maia DEM 
Rogerio Lisboa DEM 
Silvio Lopes PSDB 
Simão Sessim PP 
Solange Almeida PMDB PmdbPtc
Solange Amaral DEM 
Vinicius Carvalho PTdoB 
Total de Rio de Janeiro: 33

SÃO PAULO

Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Antonio Carlos Pannunzio PSDB 
Arnaldo Faria de Sá PTB 
Arnaldo Madeira PSDB 
Beto Mansur PP 
Carlos Zarattini PT 
Celso Russomanno PP 
Devanir Ribeiro PT 
Duarte Nogueira PSDB 
Edson Aparecido PSDB 
Emanuel Fernandes PSDB 
Fernando Chiarelli PDT 
Guilherme Campos DEM 
Ivan Valente PSOL 
Janete Rocha Pietá PT 
Jilmar Tatto PT 
João Dado PDT 
João Paulo Cunha PT 
Jorge Tadeu Mudalen DEM 
José C Stangarlini PSDB 
José Genoíno PT 
José Mentor PT 
Julio Semeghini PSDB 
Luiza Erundina PSB PsbPcdobPrb
Marcelo Ortiz PV 
Márcio França PSB PsbPcdobPrb
Michel Temer PMDB PmdbPtc
Milton Monti PR 
Milton Vieira DEM 
Nelson Marquezelli PTB 
Paes de Lira PTC PmdbPtc
Paulo Maluf PP 
Paulo Pereira da Silva PDT 
Regis de Oliveira PSC 
Ricardo Berzoini PT 
Ricardo Tripoli PSDB 
Roberto Alves PTB 
Roberto Santiago PV 
Vicentinho PT 
Walter Ihoshi DEM 

William Woo PPS 
Total de São Paulo: 41

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT 
Carlos Bezerra PMDB PmdbPtc
Eliene Lima PP 
Homero Pereira PR 
Thelma de Oliveira PSDB 
Valtenir Pereira PSB PsbPcdobPrb
Total de Mato Grosso: 6

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga DEM 
Jofran Frejat PR 
Magela PT 
Rodrigo Rollemberg PSB PsbPcdobPrb
Tadeu Filippelli PMDB PmdbPtc
Total de Distrito Federal: 5

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB 
João Campos PSDB 
Jovair Arantes PTB 
Leonardo Vilela PSDB 
Luiz Bittencourt PMDB PmdbPtc
Marcelo Melo PMDB PmdbPtc
Pedro Chaves PMDB PmdbPtc
Pedro Wilson PT 
Professora Raquel Teixeira PSDB 
Roberto Balestra PP 
Rubens Otoni PT 
Sandes Júnior PP 
Total de Goiás: 12

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Antonio Cruz PP 
Geraldo Resende PMDB PmdbPtc
Vander Loubet PT 
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 
Cassio Taniguchi DEM 
Cezar Silvestri PPS 
Dilceu Sperafico PP 
Dr. Rosinha PT 
Gustavo Fruet PSDB 
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Hermes Parcianello PMDB PmdbPtc
Luiz Carlos Hauly PSDB 
Luiz Carlos Setim DEM 
Moacir Micheletto PMDB PmdbPtc
Nelson Meurer PP 
Odílio Balbinotti PMDB PmdbPtc
Ratinho Junior PSC 
Reinhold Stephanes PMDB PmdbPtc
Ricardo Barros PP 
Rodrigo Rocha Loures PMDB PmdbPtc
Takayama PSC 
Wilson Picler PDT 
Total de Paraná: 22

SANTA CATARINA

Angela Amin PP 
Celso Maldaner PMDB PmdbPtc
Décio Lima PT 
Nelson Goetten PR 
Paulo Bauer PSDB 
Valdir Colatto PMDB PmdbPtc
Vignatti PT 
Zonta PP 
Total de Santa Catarina: 8

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP 
Cláudio Diaz PSDB 
Darcísio Perondi PMDB PmdbPtc
Eliseu Padilha PMDB PmdbPtc
Emilia Fernandes PT 
Fernando Marroni PT 
Henrique Fontana PT 
José Otávio Germano PP 
Luciana Genro PSOL 
Luis Carlos Heinze PP 
Mendes Ribeiro Filho PMDB PmdbPtc
Paulo Roberto Pereira PTB 
Pepe Vargas PT 
Sérgio Moraes PTB 
Vieira da Cunha PDT 
Vilson Covatti PP 
Total de Rio Grande do Sul: 16

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A lis-
ta de presença registra o comparecimento, na Casa, 
de 347 Senhoras Deputadas e Senhores Deputados 
e, no painel eletrônico, de 304 Senhoras Deputadas e 
Senhores Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – An-
tes da leitura do item 1, esta Mesa dá conhecimento 
da eleição dos membros da Câmara dos Deputados 
que comporão a Comissão Representativa do Con-
gresso Nacional.

Conforme determina o § 4º do art. 58 da Cons-
tituição Federal, realizaremos eleição dos represen-
tantes da Câmara dos Deputados que integrarão a 
Comissão Representativa do Congresso Nacional, 
cujo mandato coincidirá com o período de recesso do 
Congresso Nacional.

Os partidos políticos indicaram, de acordo com 
a proporcionalidade partidária, os integrantes da Co-
missão.

Portanto, a Mesa submete esses nomes à apro-
vação do Plenário, pelo processo de aclamação, se 
esse for o desejo de todos.

Ao final, nós votaremos a lista inteira.

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Titulares: Dr. Paulo César, Eduardo Valverde, 
Fernando Marroni, Geraldo Resende, Márcio Reinaldo 
Moreira, Marco Maia, Mauro Benevides, Paes Landim, 
Pedro Chaves. 

Suplentes: Hugo Leal, Jovair Arantes, Leandro 
Vilela, Mauro Lopes, Nelson Meurer, Rubens Otoni, 
Virgílio Guimarães, Zezéu Ribeiro, uma vaga.

PSDB/DEM/PPS

Titulares: Alberto Fraga, Arnaldo Jardim, Eduardo 
Gomes, João Almeida, José Carlos Aleluia.

Suplentes: Duarte Nogueira, Guilherme Campos, 
Jorge Khoury, Raul Jungmann, Rogério Marinho.

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Titulares: Manato, Rodrigo Rollemberg, duas 
vagas.

Suplentes: duas vagas. 

PRB

Titular: Cleber Verde.
Suplente: George Hilton.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Em 
votação a relação dos Parlamentares que comporão 
a Comissão Representativa do Congresso Nacional 
durante o recesso.

 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Os 
Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

APROVADA A COMISSÃO REPRESENTATIVA, 
POR ACLAMAÇÃO.

O SR. CEZAR SILVESTRI – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. CEZAR SILVESTRI (PPS-PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Deputa-
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do Raul Jungmann informou que teve problemas em 
um voo e pediu a V.Exa., se possível, o adiamento de 
uma sessão para ele apresentar o relatório da Medida 
Provisória nº 499.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – De-
putado Cezar Silvestri, eu designaria V.Exa. Relator, e 
V.Exa. pediria o prazo de adiamento de uma sessão. 
O Deputado Raul Jungmann, estando ausente, não 
pode fazer essa solicitação.

O SR. CEZAR SILVESTRI – Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Passa-

se à apreciação da matéria sobre a mesa e da cons-
tante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – 
Item 1. 

 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 499-B, DE 2010

(do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei de Conversão nº 16, de 2010, do Se-
nado Federal (Medida Provisória nº 499-A, 
de 2010), que altera a Lei nº 10.683, de 28 de 
maio de 2003, transforma Funções Comis-
sionadas Técnicas em cargos em comissão, 
altera as Leis nºs 8.460, de 17 de setembro 
de 1992, e 11.526, de 4 de outubro de 2007. 
Pendente de parecer.

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 8-9-10
PRAZO NA CÂMARA: 22-9-10 
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 

10-10-10(46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 2-2-11 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra, para oferecer parecer ao projeto de lei 
de conversão, pela Comissão Mista, ao ilustre Depu-
tado Raul Jungmann. (Pausa.)

Por estar ausente S.Exa., designo o ilustre Depu-
tado Cezar Silvestri para oferecer parecer ao projeto 
de lei de conversão, em substituição ao ilustre Depu-
tado Raul Jungmann.

O SR. CEZAR SILVESTRI (PPS-PR. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, como Relator, peço 
o prazo de uma sessão para que eu possa apresentar 
o relatório.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – O 
prazo será concedido. 

Portanto, ficam retiradas as Medidas Provisórias 
nºs 499 e 502, de 2010.

O SR. MOREIRA MENDES – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. MOREIRA MENDES (PPS-RO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não estou en-
contrando meu nome no painel, nem estou conseguindo 
digitá-lo. Eu fiz um requerimento de afastamento.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – De-
putado Moreira Mendes, peço a V.Exa. que solicite a 
reclassificação novamente.

O SR. MOREIRA MENDES – Mas meu nome 
não consta nem no painel.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Fica 
registrado o voto de V.Exa., Deputado Moreira Men-
des.

O SR. MOREIRA MENDES – Perfeitamente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Há 

um problema, Deputado Moreira Mendes. Consta que 
V.Exa. ainda está em licença médica até 20 de de-
zembro de 2010. Portanto, V.Exa. está dispensado de 
registrar o nome no painel.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – 
Item 3. 

PROJETO DE LEI Nº 1.176-G, DE 1995 
(do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, do subs-
titutivo do Senado Federal ao Projeto de 
Lei nº 1.176-D, de 1995, “que estabelece os 
princípios e as diretrizes para o Sistema Na-
cional de Viação e dá outras providências”. 
Tendo pareceres: da Comissão de Viação e 
Transportes, pela aprovação (Relator: Dep. 
Mauro Lopes); e da Comissão de Finanças 
e Tributação, pela não implicação da matéria 
com aumento ou diminuição da receita ou 
da despesa públicas, não cabendo pronun-
ciamento quanto à adequação financeira e 
orçamentária e, no mérito, pela aprovação 
(Relator: Dep. André Vargas). Pendente de 
parecer da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra, para oferecer parecer ao substitutivo 
do Senado Federal, pela Comissão de Constituição 
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e Justiça e de Cidadania, ao ilustre Deputado Mauro 
Lopes. (Pausa.)

Pergunto ao ilustre Deputado Mendes Ribeiro 
Filho se S.Exa. tem condições de emitir parecer sobre 
esta matéria, pela Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania. (Pausa.)

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB-
RS. Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, o parecer é a favor do substitutivo do Se-
nado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Emiti-
do o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e 
de Cidadania, passamos à discussão da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra, para falar a favor da matéria, ao Sr. 
Deputado Eduardo Valverde.

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT-RO. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, a matéria conta com o 
consenso nesta Casa, até porque a Frente Parlamentar 
em Defesa da Micro, Pequena e Média Empresa fez 
ampla discussão desse tema. 

Estamos plenamente de acordo com o substi-
tuto do Senado Federal, no tocante a boa parte dos 
itens produzidos por aquela Casa. Nossa divergência 
está tão somente no art. 30, que trata da prorrogação 
das atuais concessões de transporte interestadual de 
passageiros. 

Sabemos que, para melhorar o sistema de trans-
porte de passageiros no âmbito interestadual, as atu-
ais concessões, vencidas, precisam ser colocadas 
em licitação. O modelo atual é antiquado. Por esta 
razão, foi apresentado esse projeto de lei que trami-
tou no Senado Federal, com as emendas produzidas 
naquela Casa.

Na verdade, estamos emitindo uma opinião no 
tocante ao que foi aprovado no Senado.

O que nós produzimos nesta Casa estaria perfei-
tamente consolidado, no nosso entendimento de moder-
nização do Sistema Nacional de Viação. A introdução 
do item, feita pelo Senado, distorce essa modernidade. 
Teremos que, no momento devido, destacar o art. 30, 
pois entendemos que a prorrogação da concessão 
permitirá que o usuário do sistema de transporte de 
passageiro interestadual continue a ser servido por um 
transporte de péssima qualidade e de alto custo.

Sou favorável a que aprovemos o texto principal, 
e também defensor de que no momento devido se faça 
o destaque ao art. 30.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 
falar contra a matéria, concedo a palavra ao ilustre De-
putado Ivan Valente. (Pausa.)

V.Exa. mantém a inscrição?
O SR. IVAN VALENTE – Vou retirá-la, Sr. Pre-

sidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Vai 

retirar.
Para falar contra a matéria, concedo a palavra 

ao ilustre Deputado Antonio Carlos Mendes Thame. 
(Pausa.) Está ausente também.

Para falar a favor, concedo a palavra ao Depu-
tado Antonio Carlos Biscaia. (Pausa.) Está ausente 
também.

NÃO HAVENDO MAIS ORADORES INS-
CRITOS, DECLARO ENCERRADA A DIS-
CUSSÃO.

Passa-se à votação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Há 

sobre a Mesa os seguintes

REQUERIMENTOS DE DESTAQUES

DESTAQUE DE BANCADA 
(PSC)

“Senhor Presidente:
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos do 

Art. 161, § 2º do Regimento Interno, destaque para 
votação em separado do Art. 42 do Substitutivo do 
Senado Federal ao PL 1.176/95.

Sala das Sessões, 7 de dezembro de 2010. – 
Hugo Leal, Líder do PSC.”

DESTAQUE DE BANCADA 
(PT)

“Senhor Presidente:
Requeremos, nos termos do Art. 161, § 2º do Re-

gimento Interno, destaque para votação em separado 
do Artigo 42 do Substitutivo do Senado Federal ao PL 
nº 1.176, de 1995.

Sala das Sessões, – Jilmar Tatto, Vice-Líder do 
PT.”

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 
encaminhar contrariamente à matéria, concedo a pa-
lavra ao nobre Deputado Antonio Carlos Mendes Tha-
me. (Pausa.)

Está ausente.
Para encaminhar, a favor da matéria, concedo a 

palavra ao nobre Deputado Eduardo Valverde.
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O SR. EDUARDO VALVERDE (PT-RO. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, à luz dos argu-
mentos que aqui teci no tocante ao futuro da matéria, 
encaminho favoravelmente porque entendo ser isso 
necessário para modernizar o nosso Sistema Nacio-
nal de Viação.

Ao mesmo tempo, farei um reparo no momento 
devido, para destacar aquele item que acabei de co-
mentar, ao qual sou contrário, e o meu partido também 
o é: o de prorrogar as atuais concessões de empresas 
que exploram o serviço de transporte interestadual.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Em 
votação o substitutivo do Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 
orientação das bancadas, ressalvados os destaques.

Bloco PMDB/PTC, como encaminha?
O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB-RJ. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
PMDB vota “sim”, ressalvados os destaques.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – O PT, 
como encaminha?

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT-RO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, “sim”, 
ressalvados os destaques.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – PSDB, 
como encaminha? (Pausa.)

Parabéns pelo seu relatório.
DEM, como encaminha? (Pausa.)
Bloco PSB/PCdoB, como orienta?
O SR. DANIEL ALMEIDA (Bloco/PCdoB-BA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, “sim”, 
ressalvados os destaques.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – PP, 
como encaminha?

O SR. ROBERTO BRITTO (PP-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, PP vota 
“sim”.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – PR, 
como encaminha?

O SR. AELTON FREITAS (PR-MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, PR vota 
“sim”.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – PDT, 
como encaminha?

O SR. PAULO PEREIRA DA SILVA (PDT-SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o PDT vota “sim”, ressalvados os destaques.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – PTB, 
como encaminha?

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vo-
tamos “sim”, ressalvados os destaques. E queremos 
dar continuidade às votações acordadas para a tarde 
de hoje.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – PSC, 
como encaminha? (Pausa.)

PPS, como encaminha?
O SR. ARNALDO JARDIM (PPS-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PPS vota 
“sim”, ressalvados os destaques. Lembrando que isso 
seria bem complementado se, na sequência, ano que 
vem, nós finalmente apreciássemos o Projeto de Lei 
nº 3.009, de 1997, que trata das hidrovias, ao qual 
posteriormente pediremos prioridade.

Vota “sim”, ressalvados os destaques, Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – PV, 
como encaminha?

O SR. ROBERTO SANTIAGO (PV-SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Partido 
Verde vota “sim”, ressalvados os destaques.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Como 
vota o PMN? (Pausa.)

Como vota o PHS? (Pausa.)
Como vota o PSOL?
O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – “Sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – PSOL, 

“sim”.
Como vota o PHS? (Pausa.)
Como vota o representante do PTdoB? (Pau-

sa.)
Como vota a Minoria? (Pausa.)
Como vota o Governo?
O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Governo vota 
“sim”, ressalvado o destaque para o art. 42.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Como 
votam o PSDB e o DEM?

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB-
SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, o PSDB mantém algumas críticas que fez durante a 
tramitação na Casa quanto à desatualização do plano, 
mas, em função do acordo, vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – PSDB, 
“sim”.

Como vota o DEM? (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Em 

votação o substitutivo do Senado Federal ao Projeto de 
Lei nº 1.176, de 1995, ressalvados os destaques.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Os 
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – So-

bre a mesa destaque de bancada do PSC no seguin-
te teor:

“Senhor Presidente:
Requeremos a Vossa Excelência, nos 

termos do Art. 161, § 2º do Regimento Inter-
no, destaque para votação em separado do 
Art. 42 do Substitutivo do Senado Federal ao 
PL 1.176/95.

Sala das Sessões, 7 de dezembro de 
2010. – Hugo Leal, Líder do PSC”.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – O ar-
tigo que vai ser retirado é o seguinte – página 61:

“Art. 42. Para garantir a continuidade e 
qualidade do atendimento aos usuários, a 
União poderá prorrogar por prazo de até 15 
(quinze) anos, contados da data de publicação 

desta Lei, as permissões e autorizações de 
prestação de serviços de transporte rodoviário 
interestadual de passageiros alcançadas pelo 
art. 42 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 
1995, desde que requerido pelo permissioná-
rio, observada a necessidade de assinatura 
do novo contrato de permissão que contenha 
cláusula de renúncia a eventuais direitos pre-
existentes que contrariem as disposições da 
Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e da 
Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995.

Parágrafo único. O requerimento de pror-
rogação pelo permissionário deverá ser apre-
sentado no prazo de 365 (trezentos e sessenta 
e cinco) dias, contado da data de publicação 
desta Lei.”

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 
encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado 
Hugo Leal, que falará a favor do destaque. (Pausa.)

Para encaminhar, concedo a palavra ao nobre 
Deputado Eduardo Valverde, que falará a favor do 
destaque.
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O SR. EDUARDO VALVERDE (PT-RO. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, o que fez o Senado 
Federal, na verdade atenta contra o bom senso: prorro-
gar por mais 15 anos as concessões e, além do mais, 
sem licitação. Quer dizer, prorrogar evidentemente o 
que já existe, fazê-lo ainda sem licitação, na verdade, 
é submeter ao usuário do transporte coletivo de pas-
sageiros interestadual a condições precárias, porque 
são concessões antigas, que em tese estariam hoje 
prestando um péssimo serviço; e prorrogar por mais 
15 anos certamente seria adiar ainda mais a condição 
que tem o usuário de transporte coletivo interestadual 
de passageiros de ter acesso a um serviço de baixa 
qualidade e com um preço de tarifa caro.

Com o processo licitatório, que é o que se pre-
tende com a supressão desse dispositivo, surgirão 
empresas que poderão ofertar aquele mesmo serviço 
mais barato e de melhor qualidade.

Então, seria um contrassenso aprovar um des-
taque de igual teor. Por isso, peço aos nossos pares 
que atentem muito bem para isso. 

Hoje, devido ao aumento da renda, muitos bra-
sileiros têm usado mais o transporte aéreo. No entan-
to, o transporte coletivo interestadual de passageiros 
ainda é o principal meio de transporte de que dispõe a 
população de baixa renda para se deslocar, principal-
mente em datas como o Natal, quando boa parte dos 
trabalhadores tiram férias e vão visitar suas famílias 
em diversas partes do Brasil, utilizando o transporte 
coletivo.

Por essa razão, sou favorável ao destaque, ou 
seja, que se suprima esse item do texto do Senado, 
mantendo o que aprovamos na Câmara dos Deputa-
dos, um texto razoável. A manutenção desse texto não 
atende ao interesse do povo brasileiro. Por essa razão 
sou favorável ao destaque.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para falar 
contra o destaque, o ilustre Deputado Mauro Lopes.

O SR. MAURO LOPES (Bloco/PMDB-MG. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, conheço profundamente o Projeto nº 1.176, de 
1995. É um projeto perfeito. Vamos incluir as ferrovias, 
rodovias, portos e 26 eclusas. Agora, quero falar contra 
a retirada do art. 42 porque conheço o sistema de trans-
porte rodoviário de passageiros profundamente. Desde 
1960 tenho trabalhado no setor de rodovias federais e 
sei o quanto esse sistema de transporte de passageiros 
do Brasil é perfeito. É o melhor do mundo.

É um absurdo retirar esse artigo. Peço aos meus 
colegas Deputados que reflitam sobre isso, porque há 
mais de 60 anos esse sistema vem funcionando no 
Brasil, atendendo às mais longínquas localidades. Te-
mos linhas de ônibus com mais de 3 mil quilômetros e 

atendendo perfeitamente. Não é possível esse sistema 
de transporte agora ficar sem nenhum amparo, sem 
nenhuma proteção.

E outra coisa: é tão bem feita a redação que não 
vai ser exigido prorrogar por 15 anos. O Ministério 
Público está em cima da ANTT para fazer as novas 
licitações. E ele não tem como fazer; não há sistema 
preparado; é muito complexo o sistema. Há ali uma 
palavra que deve merecer a reflexão de todos os co-
legas. Está escrito poderá – poderá, e não deverá – 
prorrogar “até”, essa palavrinha de três letras, 15 anos, 
exatamente para dar proteção ao Poder Executivo a 
fim de que ele faça essa licitação com a maior segu-
rança, paulatinamente, aos pouquinhos. Ele pode pror-
rogar por até 15 anos; pode ser por seis meses, um 
ano, dois anos. Isso vai dar garantia à ANTT, depois 
de transformado em lei, para que ela possa fazer bem 
feito, sem açodamento.

Peço, então, aos nobres colegas que reflitam. Va-
mos manter o art. 42 votando contra este destaque.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Orien-
tação das bancadas.

Como vota o Bloco PMDB/PTC.
O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB-RJ. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – “Não” ao texto.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Como 

vota o PT?
O SR. EDUARDO VALVERDE (PT-RO. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – “Não”.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Como 

vota o PSDB? (Pausa.)
Como vota o DEM? (Pausa.)
Como vota o Bloco PSB/PCdoB/PRB?
O SR. DANIEL ALMEIDA (Bloco/PCdoB-BA. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o Bloco, evidentemente, encaminha “não” para a su-
pressão do texto, porque seria um absurdo nós promo-
vermos essa prorrogação, eliminando a licitação, um 
mecanismo correto e adequado, que estabelece uma 
concorrência saudável em busca do melhor preço e 
de mais eficiência no setor viário e no setor de trans-
portes do nosso País.

Portanto, com absoluta segurança, nós encami-
nhamos “não”.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Como 
vota o PR?

O SR. DR. PAULO CÉSAR (PR-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Partido 
da República vota “sim” ao texto e “não” ao destaque, 
para que possamos manter o art. 42, pela qualidade 
dos transportes. Baseado no que o Mauro Lopes agora 
há pouco encaminhou, votamos “sim” pela manuten-



Dezembro de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 15 51321 

ção do art. 42 e “não” ao destaque, pela manutenção 
do art. 42...

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – PR, 
“sim”, para retificar.

O SR. DR. PAULO CÉSAR – ...pela qualidade, 
Sr. Presidente, dos transportes.

E como disse o Deputado Mauro Lopes, é uma 
prorrogação até 15 anos. Não quer dizer que todos se-
rão prorrogados por 15 anos, mas até 15 anos, como 
agora, no Rio de Janeiro, o metrô foi prorrogado por 
25 anos e a Supervia, os trens do subúrbio do Rio de 
Janeiro por mais 25 anos.

Pedimos a manutenção desse artigo para que 
possamos prorrogar até 15 anos, pela qualidade dos 
bons serviços que vêm sendo prestados nos trans-
portes... 

(O microfone é desligado.)
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Como 

vota o PP?
O SR. ROBERTO BRITTO (PP-BA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Partido 
Progressista vota “não” ao texto, porque entendemos 
perfeitamente a importância desse artigo.

Por isso, o Partido Progressista vota “não”.
O SR. GUILHERME CAMPOS (DEM-SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – O DEM é “não”, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Como 
vota o PTB? (Pausa.)

Como vota o DEM?
O SR. GUILHERME CAMPOS – “Não”.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Como 

vota o PTB? (Pausa.)
O SR. PAULO PEREIRA DA SILVA (PDT-SP. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o PDT vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Como 
vota o PTB? (Pausa.)

Como vota o PSC?
O SR. HUGO LEAL (PSC-RJ. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSC, como é o 
autor do destaque de votação em separado, obviamen-
te vai votar “não” ao texto, porque esse é exatamente 
o nosso objetivo no momento em que apresentamos 
esse destaque.

O art. 42, pelo contrário, vai de encontro ao que 
nós estamos pretendendo no aprimoramento do trans-
porte público no País. É um artigo que foi colocado 
pelo Senado Federal em um texto que já havia sido 
aprovado pela Câmara dos Deputados.

Então, o PSC, sendo o partido que apresentou 
o destaque, vota “não” ao texto e, obviamente, vota 
pelo destaque.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Como 
vota o PDT?

O SR. PAULO PEREIRA DA SILVA (PDT-SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, “não”.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – 
“Não”.

Como vota o PPS? (Pausa.)
Como vota o PTB? (Pausa.) Já disse “não”.
Como vota o PV?
O SR. ROBERTO SANTIAGO (PV-SP. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PV 
vota “não” ao texto por entender que prorrogação de 
concessão sem passar por licitação não parece mui-
to correto.

A gestão pública no Brasil já passa por uma série 
de dificuldades e, aí, a Câmara Federal, o Congresso 
Nacional, cria um agente facilitador. Mesmo que seja 
até 15 anos de prorrogação, eu não tenho a menor 
dúvida de que esse até vai estabelecer o limite máxi-
mo de 15 anos.

Queremos uma administração transparente, que-
remos licitações públicas, queremos a possibilidade 
de todos aqueles que têm empresas de transporte 
coletivo possam participar das concessões das nos-
sas rodovias.

Portanto, encaminhamos o voto “não” ao texto.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Como 

vota o PSDB?
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB-

SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, o PSDB fica estarrecido com a modificação feita 
no Senado, que inseriu esse texto.

Não é o caso agora, mas a constitucionalidade 
dessa inserção chega a ser uma afronta à constitucio-
nalidade do que foi feito. E há o aspecto da moralida-
de. Qual é a explicação lógica, ética, moral para que 
a União tenha, por si, a prerrogativa de simplesmente 
estender esses contratos todos dessas linhas interesta-
duais por até 15 anos a bel-prazer delas, passando por 
cima da autonomia do ente federado, mas sobretudo 
passando por cima de um quesito fundamental para o 
Estado Democrático de Direito, a transparência? Aqui 
não há transparência alguma.

Por isso, o voto é “não”.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Como 

vota o PSOL?
O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSOL 
não concorda com o texto do art. 42 e vai votar “não”. 
Realmente ficamos chocados com a permissão e a 
autorização por 15 anos de continuidade. Há alguma 
coisa errada aqui. O requerente é o próprio permis-
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sionário. Não podemos aceitar que, debaixo da Lei 
de Licitações, se faça sem concorrência pública e se 
prorrogue por 15 anos um serviço público. Não há ne-
nhuma explicação lógica para isso.

Por isso, o PSOL vota “não” ao texto.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Como 

vota o PMN? (Pausa.)
Como vota o PHS? (Pausa.)
Como vota a representação do PTB? (Pausa.)
Como vota o Minoria? (Pausa.)
Como vota o Governo?
O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, só para lembrar 
aos colegas que o Governo encaminha “não” com 
base no art. 175 da Constituição. Quando se tratar de 
concessão, prestação de serviço público, é sempre 
através de licitação.

No nosso entender, estamos apoiados na Cons-
tituição, art. 175.

Portanto, o Governo recomenda o voto “não”.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – O PR 

deseja retificar o voto?
O SR. MOREIRA MENDES (PPS-RO. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – PPS vota “não” ao 
destaque.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Em 
votação.

“Art. 42. Para garantir a continuidade e 
qualidade do atendimento aos usuários, a 
União poderá prorrogar por prazo de até 15 
(quinze) anos, contados da data de publicação 
desta Lei, as permissões e autorizações de 
prestação de serviços de transporte rodoviário 
interestadual de passageiros alcançadas pelo 
art. 42 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 
1995, desde que requerido pelo permissioná-
rio, observada a necessidade de assinatura 
do novo contrato de permissão que contenha 
cláusula de renúncia a eventuais direitos pre-
existentes que contrariem as disposições da 
Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e da 
Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995.

Parágrafo único. O requerimento de pror-
rogação pelo permissionário deverá ser apre-
sentado no prazo de 365 (trezentos e sessenta 
e cinco) dias, contado da data de publicação 
desta Lei.”

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Aque-
les que quiserem a manutenção do artigo permane-
çam como se encontram; os que quiserem a retirada 
levantem os braços. (Pausa.)

Retirado o artigo e o seu parágrafo.

APROVADO, PORTANTO, O DESTAQUE.
Fica prejudicado o requerimento da votação do 

art. 42.

REQUERIMENTO A QUE SE REFERE 
O SR. PRESIDENTE

DESTAQUE DE BANCADA 
(PT)

“Senhor Presidente:
Requeremos, nos termos do Art. 161, § 2º 

do Regimento Interno, destaque para votação 
em separado do Artigo 42 do Substitutivo do 
Senado Federal ao PL nº 1.176, de 1995.

Sala das Sessões, 
Jilmar Tatto
Vice-Líder do PT”

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Há 
sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte

REDAÇÃO FINAL DO 
projeto de Lei nº 1.176-H de 1995

Dispõe sobre o Sistema Nacional de 
Viação – SNV; altera a Lei nº 9.432, de 8 de 
janeiro de 1997; revoga as Leis nºs 5.917, 
de 10 de setembro de 1973, 6.346, de 6 de 
julho de 1976, 6.504, de 13 de dezembro de 
1977, 6.555, de 22 de agosto de 1978, 6.574, 
de 30 de setembro de 1978, 6.630, de 16 de 
abril de 1979, 6.648, de 16 de maio de 1979, 
6.671, de 4 de julho de 1979, 6.776, de 30 de 
abril de 1980, 6.933, de 13 de julho de 1980, 
6.976, de 14 de dezembro de 1980, 7.003, de 
24 de junho de 1982, 7.436, de 20 de dezem-
bro de 1985, 7.581, de 24 de dezembro de 
1986, 9.060, de 14 de junho de 1995, 9.078, 
de 11 de julho de 1995, 9.830, de 2 de se-
tembro de 1999, 9.852, de 27 de outubro 
de 1999, 10.030, de 20 de outubro de 2000, 
10.031, de 20 de outubro de 2000, 10.540, 
de 1º de outubro de 2002, 10.606, de 19 de 
dezembro de 2002, 10.680, de 23 de maio 
de 2003, 10.739, de 24 de setembro de 2003, 
10.789, de 28 de novembro de 2003, 10.960, 
de 7 de outubro de 2004, 11.003, de 16 de 
dezembro de 2004, 11.122, de 31 de maio de 
2005, 11.475, de 29 de maio de 2007, 11.550, 
de 19 de novembro de 2007, 11.701, de 18 
de junho de 2008, 11.729, de 24 de junho 
de 2008, e 11.731, de 24 de junho de 2008; 
revoga dispositivos das Leis nºs 6.261, de 
14 de novembro de 1975, 6.406, de 21 de 
março de 1977, 11.297, de 9 de maio de 2006, 
11.314, de 3 de julho de 2006, 11.482, de 31 
de maio de 2007, 11.518, de 5 de setembro 
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de 2007, e 11.772, de 17 de setembro de 
2008; e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

CAPÍTULO I 
Disposições Preliminares

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o Sistema Nacional 
de Viação – SNV, sua composição, objetivos e critérios 
para sua implantação, em consonância com os incisos 
XII e XXI do art. 21 da Constituição Federal.

Art. 2º O SNV é constituído pela infraestrutura 
física e operacional dos vários modos de transporte 
de pessoas e bens, sob jurisdição dos diferentes en-
tes da Federação.

§ 1º Quanto à jurisdição, o SNV é com-
posto pelo Sistema Federal de Viação e pelos 
sistemas de viação dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios. 

§ 2º Quanto aos modos de transporte, o 
SNV compreende os subsistemas rodoviário, 
ferroviário, aquaviário e aeroviário.

CAPÍTULO II 
Do Sistema Federal de Viação

Art. 3º O Sistema Federal de Viação – SFV é 
composto pelos seguintes subsistemas:

I – Subsistema Rodoviário Federal;
II – Subsistema Ferroviário Federal;
III – Subsistema Aquaviário Federal; e
IV – Subsistema Aeroviário Federal.
Art. 4º São objetivos do Sistema Federal 

de Viação -SFV:
I – assegurar a unidade nacional e a in-

tegração regional;
II – garantir a malha viária estratégica ne-

cessária à segurança do território nacional;
III – promover a integração física com os 

sistemas viários dos países limítrofes;
IV – atender aos grandes fluxos de mer-

cadorias em regime de eficiência, por meio 
de corredores estratégicos de exportação e 
abastecimento;

V – prover meios e facilidades para o 
transporte de passageiros e cargas, em âm-
bito interestadual e internacional.

Art. 5º Compete à União, nos termos da legislação 
vigente, a administração do SFV, que compreende o 
planejamento, a construção, a manutenção, a operação 
e a exploração dos respectivos componentes.

Art. 6º A União exercerá suas competências re-
lativas ao SFV, diretamente, por meio de órgãos e en-
tidades da administração federal, ou mediante:

I – delegação a Estado, ao Distrito Fe-
deral, a Município ou a consórcio entre esses 
entes, que atuarão em seu nome;

II – concessão, autorização ou arrenda-
mento a empresa pública ou privada;

III – parceria público-privada.
§ 1º A delegação de que trata o inciso 

I do caput será formalizada mediante convê-
nio, respeitadas as prerrogativas da União e 
assegurada a integridade do patrimônio objeto 
da delegação, na forma da Lei nº 9.277, de 10 
de maio de 1996.

§ 2º Os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios poderão explorar a infraestrutura 
delegada, diretamente ou mediante conces-
são, autorização ou arrendamento a empre-
sa pública ou privada, respeitada a legislação 
federal.

Art. 7º A União poderá aplicar recursos financei-
ros no SFV, qualquer que seja o regime de adminis-
tração adotado.

Parágrafo único. Nas hipóteses previstas nos in-
cisos I a III do art. 6°, é vedada a aplicação de recur-
sos da União em obra ou serviço que, nos termos do 
respectivo contrato ou outro instrumento de delegação, 
constitua responsabilidade de qualquer das demais 
partes envolvidas.

Art. 8º Os componentes físicos dos subsistemas 
integrantes do SFV integram as relações descritivas 
anexas a esta Lei e sujeitam-se às especificações e 
normas técnicas formuladas pela autoridade compe-
tente, qualquer que seja o regime de administração 
adotado.

Art. 9º As rodovias, ferrovias e vias navegáveis 
terão seu traçado indicado por localidades intermedi-
árias ou pontos de passagem.

Parágrafo único. No caso de rodovias, ferrovias e 
vias navegáveis planejadas, as localidades intermediá-
rias mencionadas nas relações descritivas são indica-
tivas de traçado, não constituindo pontos obrigatórios 
de passagem do traçado definitivo.

Art. 10. A alteração de características ou a inclu-
são de novos componentes nas relações descritivas 
constantes dos anexos desta Lei somente poderá ser 
feita com base em critérios técnicos e econômicos que 
justifiquem as alterações e dependerão de:

I – aprovação de lei específica, no caso 
do transporte terrestre e aquaviário;

II – ato administrativo da autoridade com-
petente, designada nos termos da Lei Com-
plementar n° 97, de 9 de junho de 1999, no 
caso do transporte aéreo. 

§ 1º São dispensadas de autorização le-
gislativa as mudanças de traçado decorrentes 
de ampliação de capacidade ou da construção 
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de acessos, contornos ou variantes, em rodo-
vias, ferrovias e vias navegáveis.

§ 2º Nos casos previstos no § 1º, as mu-
danças serão definidas e aprovadas pela au-
toridade competente, em sua esfera de atu-
ação.

Art. 11. A implantação de componente do SNV 
será precedida da elaboração do respectivo projeto 
de engenharia e da obtenção das devidas licenças 
ambientais.

§ 1° No caso de empreendimento cujo va-
lor total seja superior a 10 (dez) vezes o limite 
estabelecido na alínea c do inciso I do art. 23 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, se-
rão exigidos estudos prévios que comprovem 
a viabilidade econômica e indiquem a priori-
dade do investimento. 

§ 2° Para fins de implantação de compo-
nentes do SNV, serão considerados prioritários 
os investimentos que visem a:

I – conclusão de obras já iniciadas, desde 
que comprovada, em avaliação econômica e 
social, a viabilidade dos investimentos comple-
mentares ou marginais necessários, atendidas 
as exigências ambientais;

II – estruturação ou complementação de 
corredores estratégicos.

CAPÍTULO III 
Dos Subsistemas Federais de Viação 

Seção I

Do Subsistema Rodoviário Federal
Art. 12. O Subsistema Rodoviário Federal com-

preende todas as rodovias administradas pela União, 
direta ou indiretamente, nos termos dos arts. 5º e 6º 
desta Lei.

Art. 13. As rodovias integrantes do Subsistema 
Rodoviário Federal são classificadas, de acordo com a 
sua orientação geográfica, nas seguintes categorias:

I – Rodovias Radiais: as que partem da 
Capital Federal, em qualquer direção, para ligá-
la a capitais estaduais ou a pontos periféricos 
importantes do País;

II – Rodovias Longitudinais: as que se 
orientam na direção Norte-Sul;

III – Rodovias Transversais: as que se 
orientam na direção Leste-Oeste;

IV – Rodovias Diagonais: as que se orien-
tam nas direções Nordeste-Sudoeste ou No-
roeste-Sudeste; e

V – Rodovias de Ligação: as que, orien-
tadas em qualquer direção e não enquadradas 

nas categorias discriminadas nos incisos I a 
IV, ligam pontos importantes de 2 (duas) ou 
mais rodovias federais, ou permitem o acesso 
a instalações federais de importância estra-
tégica, a pontos de fronteira, a áreas de se-
gurança nacional ou aos principais terminais 
marítimos, fluviais, ferroviários ou aeroviários 
constantes do SNV.

Art. 14. As rodovias integrantes do Subsistema 
Rodoviário Federal são designadas pelo símbolo “BR”, 
seguido de um número de 3 (três) algarismos, assim 
constituído:

I – o primeiro algarismo indica a catego-
ria da rodovia, sendo:

a) 0 (zero), para as rodovias radiais;
b) 1 (um), para as rodovias longitudinais;
c) 2 (dois), para as rodovias transversais;
d) 3 (três), para as rodovias diagonais; e
e) 4 (quatro) para as rodovias de ligação;
II – os outros 2 (dois) algarismos referem-

se à posição geográfica da rodovia relativamen-
te a Brasília e aos pontos cardeais, segundo 
sistemática definida pelo órgão competente.

Art. 15. O Anexo I apresenta a relação descritiva 
das rodovias pertencentes ao Subsistema Rodoviário 
Federal.

Art. 16. Fica instituída, no âmbito do Subsistema 
Rodoviário Federal, a Rede de Integração Nacional – 
RINTER, composta pelas rodovias que satisfaçam a 
1 (um) dos seguintes requisitos:

I – promover a integração regional, inte-
restadual e internacional;

II – ligar capitais de Estados entre si ou 
ao Distrito Federal;

III – atender a fluxos de transporte de 
grande relevância econômica; e

IV – prover ligações indispensáveis à 
segurança nacional.

Art. 17. O Anexo II apresenta a relação descritiva 
das rodovias integrantes da Rinter.

Art. 18. Fica a União autorizada a transferir aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, me-
diante doação:

I – acessos e trechos de rodovias federais 
envolvidos por área urbana ou substituídos em 
decorrência da construção de novos trechos; 

II – rodovias ou trechos de rodovias não 
integrantes da Rinter.

Parágrafo único. Na hipótese do disposto 
no inciso II, até que se efetive a transferência 
definitiva, a administração das rodovias será, 
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preferencialmente, delegada aos Estados, ao 
Distrito Federal ou aos Municípios.

Art. 19. Fica a União autorizada a incorporar à 
malha rodoviária sob sua jurisdição trechos de rodovias 
estaduais existentes, cujo traçado coincida com dire-
triz de rodovia federal integrante da Rinter, mediante 
anuência dos Estados a que pertençam. 

Seção II 
Do Subsistema Ferroviário Federal

Art. 20. O Subsistema Ferroviário Federal é cons-
tituído pelas ferrovias existentes ou planejadas, perten-
centes aos grandes eixos de integração interestadual, 
interregional e internacional, que satisfaçam a pelo 
menos um dos seguintes critérios: 

I – atender grandes fluxos de transporte 
de carga ou de passageiros;

II – possibilitar o acesso a portos e ter-
minais do Sistema Federal de Viação;

III – possibilitar a articulação com seg-
mento ferroviário internacional;

IV – promover ligações necessárias à 
segurança nacional.

Parágrafo único. Integram o Subsistema Ferro-
viário Federal os pátios e terminais, as oficinas de 
manutenção e demais instalações de propriedade da 
União.

Art. 21. As ferrovias integrantes do Subsistema 
Ferroviário Federal são classificadas, de acordo com a 
sua orientação geográfica, nas seguintes categorias: 

I – Ferrovias Longitudinais: as que se 
orientam na direção Norte-Sul;

II – Ferrovias Transversais: as que se 
orientam na direção Leste-Oeste;

III – Ferrovias Diagonais: as que se orien-
tam nas direções Nordeste-Sudoeste e Noro-
este-Sudeste;

IV – Ferrovias de Ligação: as que, orien-
tadas em qualquer direção e não enquadradas 
nas categorias discriminadas nos incisos I a 
III, ligam entre si ferrovias ou pontos impor-
tantes do País, ou se constituem em ramais 
coletores regionais; e

V – Acessos Ferroviários: segmentos de 
pequena extensão responsáveis pela conexão 
de pontos de origem ou destino de cargas e 
passageiros a ferrovias discriminadas nos in-
cisos I a IV.

Art. 22. As ferrovias integrantes do Subsistema 
Ferroviário Federal são designadas pelo símbolo “EF” 
ou “AF”, indicativo de estrada de ferro ou de acesso 
ferroviário, respectivamente.

§ 1º O símbolo “EF” é acompanhado por 
um número de 3 (três) algarismos, com os se-
guintes significados:

I – o primeiro algarismo indica a catego-
ria da ferrovia, sendo:

a) 1 (um) para as longitudinais;
b) 2 (dois) para as transversais;
c) 3 (três) para as diagonais; e
d) 4 (quatro) para as ligações;
II – os outros 2 (dois) algarismos indicam 

a posição da ferrovia relativamente a Brasília 
e aos pontos cardeais, segundo sistemática 
definida pelo órgão competente.

§ 2º O símbolo “AF” é seguido pelo nú-
mero da ferrovia ao qual está ligado o acesso 
e complementado por uma letra maiúscula, 
sequencial, indicativa dos diferentes acessos 
ligados à mesma ferrovia.

Art. 23. O Anexo III apresenta a relação descri-
tiva das ferrovias que integram o Subsistema Ferrovi-
ário Federal.

Art. 24. Fica a União autorizada a desativar ou 
erradicar trechos ferroviários de tráfego inexpressivo, 
não passíveis de arrendamento ou concessão, asse-
gurada a existência de alternativa de transporte para 
o atendimento aos usuários do trecho a ser desativa-
do ou erradicado. 

Parágrafo único. A União poderá alienar os bens 
decorrentes da desativação ou erradicação dos trechos 
ferroviários previstos no caput deste artigo. 

Seção III 
Do Subsistema Aquaviário Federal

Art. 25. O Subsistema Aquaviário Federal é com-
posto de:

I – vias navegáveis;
II – portos marítimos e fluviais;
III – eclusas e outros dispositivos de 

transposição de nível;
IV – interligações aquaviárias de bacias 

hidrográficas;
V – facilidades, instalações e estruturas 

destinadas à operação e à segurança da na-
vegação aquaviária. 

Art. 26. O Anexo IV apresenta a relação descri-
tiva das vias navegáveis existentes e planejadas inte-
grantes do Subsistema Aquaviário Federal, segundo 
a bacia ou o rio em que se situem.

Art. 27. O Anexo V apresenta a relação descriti-
va dos portos marítimos e fluviais integrantes do Sub-
sistema Aquaviário Federal, segundo a localidade e, 
no caso de portos fluviais, a bacia ou o rio em que se 
situem.

Art. 28. O Anexo VI apresenta a relação descri-
tiva das eclusas e outros dispositivos de transposição 
de nível existentes e planejados integrantes do Sub-
sistema Aquaviário Federal, segundo a localidade e a 
bacia ou o rio em que se situem.
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Art. 29. A utilização de águas navegáveis de do-
mínio de Estado ou do Distrito Federal, para navegação 
de interesse federal, nos termos da alínea d do inciso 
XII do art. 21 da Constituição Federal, será disciplina-
da em convênio firmado entre a União e o titular das 
águas navegáveis. 

Art. 30. Qualquer intervenção destinada a promo-
ver melhoramentos nas condições do tráfego em via 
navegável interior deverá adequar-se aos princípios e 
objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos, 
instituída pela Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997.

Art. 31. As intervenções em corpo de água incluí-
do na relação descritiva constante do Anexo V deverão 
preservar as condições de navegabilidade atual ou fu-
tura e dependem de autorização prévia da autoridade 
de transporte competente.

Art. 32. A exploração dos portos organizados e de 
instalações portuárias atenderá ao disposto na Lei nº 
8.630, de 25 de fevereiro de 1993, e na Lei nº 10.233, 
de 5 de junho de 2001, independentemente do regime 
de administração adotado.

Art. 33. A exploração de travessia aquaviária 
coincidente com diretriz de rodovia ou ferrovia federal 
será sempre de competência da União.

Seção IV 
Do Subsistema Aeroviário Federal

Art. 34. O Subsistema Aeroviário Federal é cons-
tituído de: 

I – os aeródromos públicos que atendam 
ao tráfego aéreo civil, regular e alternativo, do-
méstico e internacional, no País ou que sejam 
estratégicos para a integração e a segurança 
nacional; 

II – o conjunto de aerovias, áreas termi-
nais de tráfego aéreo e demais divisões do es-
paço aéreo brasileiro necessárias à operação 
regular e segura do tráfego aéreo;

III – o conjunto de facilidades, instalações 
e estruturas terrestres de proteção ao vôo e 
auxílio à navegação aérea.

Art. 35. O Anexo VII apresenta a relação descriti-
va dos aeroportos existentes e planejados integrantes 
do Subsistema Aeroviário Federal.

Art. 36. Serão classificados como de interesse 
federal os aeródromos públicos que se enquadrem em 
uma das seguintes situações:

I – os que atendem ou que venham a 
atender, de acordo com as projeções de de-
manda por transporte aéreo, elaboradas pela 
autoridade aeronáutica, ao tráfego aéreo civil, 
regular ou não regular, doméstico ou interna-
cional, situados nas capitais dos Estados da 
Federação e do Distrito Federal;

II – aqueles que se situem nas áreas 
terminais de tráfego aéreo ou nas regiões 

metropolitanas ou outros grandes aglome-
rados urbanos que exijam para sua gestão e 
planejamento a ação coordenada de todos os 
níveis da administração pública federal, esta-
dual e municipal;

III – os que atendem ou que venham a 
atender, de acordo com as projeções de de-
manda por transporte aéreo elaboradas pela 
autoridade aeronáutica, ao tráfego aéreo civil, 
regular, doméstico ou internacional no País;

IV – os que, em virtude da sua posição 
geográfica, venham a ser considerados alter-
nativos aos aeroportos definidos nos incisos 
I, II e III, em conformidade com as exigências 
técnicas, operacionais e de segurança do trá-
fego aéreo;

V – aqueles que sejam de interesse para 
a integração nacional, em razão de servirem 
a localidade isolada do território nacional, não 
atendida regularmente por outro modo de trans-
porte;

VI – aqueles que sejam sede de facili-
dades, instalações e estruturas terrestres de 
proteção ao vôo e auxílio à navegação aérea 
necessários à operação regular e segura do 
tráfego aéreo;

VII – os que, em virtude da sua posição 
geográfica, venham a ser considerados de 
importância para a segurança nacional, tais 
como os localizados nas faixas de fronteira, 
em regiões insulares do mar brasileiro e que 
forem sede ou apoio de instalações ou orga-
nizações voltadas à defesa do território;

VIII – os que, em virtude de sua posição 
geográfica, venham a ser considerados de im-
portância para o desenvolvimento socioeco-
nômico do País, tais como os localizados em 
áreas próximas a grandes empreendimentos 
de exploração mineral de interesse nacional.

Art. 37. Fica a União autorizada a transferir para 
Estados, Distrito Federal e Municípios, mediante con-
vênio, a implantação, administração, operação, manu-
tenção e exploração de aeródromos públicos, de acordo 
com esta Lei, com a Lei nº 8.399, de 7 de janeiro de 
1992, e com a legislação aeronáutica em vigor.

Capítulo IV 
Dos Sistemas de Viação dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios

Art. 38. Os Sistemas de Viação dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios abrangem os dife-
rentes meios de transporte e constituem parcelas do 
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Sistema Nacional de Viação, com os objetivos prin-
cipais de:

I – promover a integração do Estado e do 
Distrito Federal com o Sistema Federal de Via-
ção e com as unidades federadas limítrofes;

II – promover a integração do Município 
com os Sistemas Federal e Estadual de Viação 
e com os Municípios limítrofes;

III – conectar, respectivamente:
a) a capital do Estado às sedes dos Mu-

nicípios que o compõem;
b) a sede do Distrito Federal às suas re-

giões administrativas; e
c) a sede do Município e seus distritos;
IV – possibilitar a circulação econômica 

de bens e prover meios e facilidades de trans-
porte coletivo de passageiros, mediante oferta 
de infraestrutura viária adequada e operação 
racional e segura do transporte intermunici-
pal e urbano

Art. 39. Os Estados, o Distrito Federal e os Mu-
nicípios definirão, em legislação própria, os elemen-
tos físicos da infraestrutura viária que comporão os 
respectivos sistemas de viação, em articulação com 
o Sistema Federal de Viação. 

Art. 40. Os Estados, o Distrito Federal e os Muni-
cípios deverão adequar suas estruturas administrativas 
para assumirem segmentos da infraestrutura viária fe-
deral e a execução de obras e serviços que lhes forem 
outorgados pela União.

Capítulo V 
Disposições Transitórias e Finais

Art. 41. Fica a União autorizada a realizar inves-
timentos nas rodovias objeto da Medida Provisória nº 
82, de 7 de dezembro de 2002, ainda não transferi-
das a Estado ou ao Distrito Federal, desde que des-
tinados a:

I – manter condições normais de tráfego 
até a efetivação da transferência;

II – proporcionar as condições técnicas 
para efetivação da transferência, mediante 
projeto de restauração aprovado pela unida-
de da Federação para a qual a rodovia será 
transferida.

Parágrafo único. A realização dos investimentos 
a que se refere o inciso II fica condicionada a prévio 
compromisso do Estado ou Distrito Federal de receber 
definitivamente a rodovia beneficiada.

Art. 42. O art. 2° da Lei n° 9.432, de 8 de janeiro 
de 1997, passa a vigorar acrescido do seguinte inci-
so XIV:

“Art. 2° 
XIV – navegação de travessia: aquela 

realizada:

a) transversalmente aos cursos dos rios 
e canais;

b) entre 2 (dois) pontos das margens em 
lagos, lagoas, baías, angras e enseadas;

c) entre ilhas e margens de rios, de la-
gos, de lagoas, de baías, de angras e de en-
seadas, numa extensão inferior a 11 (onze) 
milhas náuticas; 

d) entre 2 (dois) pontos de uma mesma 
rodovia ou ferrovia interceptada por corpo de 
água.”(NR)

Art. 43. Ficam aprovadas as relações constantes dos 
Anexos desta Lei, que descrevem os componentes físicos 
da infraestrutura existente ou planejada dos transportes 
rodoviário, ferroviário, aquaviário e aeroviário, com as res-
pectivas regras de nomenclatura, que passam a compor o 
Sistema Federal de Viação, sob jurisdição da União.

Art. 44. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 45. Revogam-se a Lei nº 5.917, de 10 de se-
tembro de 1973, os arts. 1º a 3º da Lei nº 6.261, de 14 
de novembro de 1975, a Lei nº 6.346, de 6 de julho de 
1976, os arts. 1º a 3º da Lei nº 6.406, de 21 de março de 
1977, a Lei nº 6.504, de 13 de dezembro de 1977, a Lei nº 
6.555, de 22 de agosto de 1978, a Lei nº 6.574, de 30 de 
setembro de 1978, a Lei nº 6.630, de 16 de abril de 1979, 
a Lei nº 6.648, de 16 de maio de 1979, a Lei nº 6.671, de 
4 de julho de 1979, a Lei nº 6.776, de 30 de abril de 1980, 
a Lei nº 6.933, de 13 de julho de 1980, a Lei nº 6.976, de 
14 de dezembro de 1980, a Lei nº 7.003, de 24 de junho 
de 1982, a Lei nº 7.436, de 20 de dezembro de 1985, a 
Lei nº 7.581, de 24 de dezembro de 1986, a Lei nº 9.060, 
de 14 de junho de 1995, a Lei nº 9.078, de 11 de julho de 
1995, a Lei nº 9.830, de 2 de setembro de 1999, a Lei nº 
9.852, de 27 de outubro de 1999, a Lei nº 10.030, de 20 
de outubro de 2000, a Lei nº 10.031, de 20 de outubro de 
2000, a Lei nº 10.540, de 1º de outubro de 2002, a Lei nº 
10.606, de 19 de dezembro de 2002, a Lei nº 10.680, de 
23 de maio de 2003, a Lei nº 10.739, de 24 de setembro 
de 2003, a Lei nº 10.789, de 28 de novembro de 2003, a 
Lei nº 10.960, de 7 de outubro de 2004, a Lei nº 11.003, 
de 16 de dezembro de 2004, a Lei nº 11.122, de 31 de 
maio de 2005, os arts. 2º a 7º da Lei nº 11.297, de 9 de 
maio de 2006, o art. 20 da Lei nº 11.314, de 3 de julho de 
2006, a Lei nº 11.475, de 29 de maio de 2007, o art. 12 
da Lei nº 11.482, de 31 de maio de 2007, o art. 11 da Lei 
nº 11.518, de 5 de setembro de 2007, a Lei nº 11.550, de 
19 de novembro de 2007, a Lei nº 11.701, de 18 de junho 
de 2008; a Lei nº 11.729, de 24 de junho de 2008, a Lei 
nº 11.731, de 24 de junho de 2008, e os arts. 1º a 3º da 
Lei nº 11.772, de 17 de setembro de 2008.

Sala das Sessões, 14 de dezembro de 2010. – 
Deputado Mendes Ribeiro Filho, Relator.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Os 
Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

APROVADA.
A matéria vai à sanção. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Item 4.

PROJETO DE LEI Nº 2.944-A, DE 2004 
(do Sr. Valdemar Costa Neto)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei nº 2.944-A, de 2004, que institui nor-
mas sobre jogos de bingo em todo o ter-
ritório nacional e dá outras providências; 
tendo pareceres (enquanto apensado ao 
PL 270/03): da Comissão de Desenvolvi-
mento Econômico, Indústria e Comércio, 
pela aprovação deste, e dos de nºs 2.254/07 
e 3.489/08, apensados, com substitutivo, e 
pela rejeição dos de nºs 2.999/04, 3.492/04 
e 2.429/07, apensados (Relator: Dep. Vicen-
tinho Alves); da Comissão de Finanças e 
Tributação, pela não implicação da matéria 
com aumento ou diminuição da receita ou 
das despesas públicas, não cabendo pro-
nunciamento quanto à adequação financeira 
e orçamentária aos de nºs 2.999/04, 3.492/04 
e 2.429/07, apensados; pela compatibili-
dade e adequação financeira e orçamen-
tária deste, dos de nºs 2.254/07 e 3.489/08, 
apensados, e do substitutivo da Comissão 
de Desenvolvimento Econômico, Indústria 
e Comércio; e, no mérito, pela aprovação 
deste, dos de nºs 2.254/07 e 3.489/08, apen-
sados, e do substitutivo da Comissão de 
Desenvolvimento Econômico, Indústria e 
Comércio, com substitutivo, e pela rejeição 
dos Projetos de Lei de nºs 2.999/04, 3.492/04 
e 2.429/07, apensados (Relator: Dep. João 
Dado); e da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
e, no mérito, pela aprovação deste, dos de 
nºs 2.254/07 e 3.489/08, apensados, e do 
substitutivo da Comissão de Desenvolvi-
mento Econômico, Indústria e Comércio, 
nos termos do substitutivo da Comissão 
de Finanças e Tributação, com 6 subemen-
das; e pela rejeição dos Projetos de Lei nºs 
2.999/04, 3.492/04 e 2.429/07, apensados 
(Relator: Dep. Regis de Oliveira). 

Os Projetos de Lei nºs 270 e 1.986, de 2003, fo-
ram retirados pelos autores.

Tendo apensados os Projetos de Lei nºs: 2.999/04, 
3.492/04, 2.254/07, 2.429/07 e 3.489/08.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Sobre 
a mesa requerimento no seguinte teor:

“Senhor Presidente,
Requeiro nos termos do art. 117, VI, c/c 

art. 101, I, ‘a’, 1 e 83, parágrafo único, II, ‘c’, 
do Regimento Interno da Câmara dos Depu-
tados, a retirada de pauta da Ordem do Dia 
do PL 2.944-A, de 2004, que ‘dispõe normas 
do bingo’.

Sala das Sessões, 14-12-10. – Fernando 
Chiarelli, PDT/SP”

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 
falar contra o requerimento, concedo a palavra ao ilus-
tre Deputado Eduardo Valverde. (Pausa.)

O SR. GUILHERME CAMPOS (DEM-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só 
uma questão de procedimento.

Estou aqui com o Líder Paulinho e Sr. Exa. con-
corda que seja votado nominalmente o mérito deste 
projeto. 

Então, da parte do Democratas, os nossos reque-
rimentos que estão na mesa serão retirados, mantida 
a condição de votação nominal, no mérito, deste pro-
jeto dos bingos. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Depu-
tado Fernando Chiarelli, mantém o requerimento? 

O SR. FERNANDO CHIARELLI (PDT-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Mantenho o reque-
rimento.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Man-
tém o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 
falar contra o requerimento, Deputado Eduardo Valver-
de. (Pausa.) S.Exa. desiste.

O SR. JOSÉ GENOÍNO – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Esta ideia de votar nomi-
nalmente...

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – É o acordo.

O SR. JOSÉ GENOÍNO – E há acordo para votar 
nominalmente o mérito.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Esse é o 
acordo.

O SR. JOSÉ GENOÍNO – Nós concordamos com 
a proposta de acordo para ir para a votação nominal, 
sem prejuízo da discussão e dos encaminhamentos.
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O SR. DARCÍSIO PERONDI – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. O PMDB também está 
de acordo com a votação nominal. Estou falando pela 
Liderança.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – V.Exa. 
é contra a retirada? 

Para encaminhar, concedo a palavra ao nobre 
Deputado Darcísio Perondi.

O SR. DARCÍSIO PERONDI (Bloco/PMDB-RS. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
daqui a pouco trarei para os senhores cinco livros que 
conseguimos e que contém a legislação do jogo em 
120 países. Apenas o Brasil e Cuba não têm essa le-
gislação. Daqui a pouco, mostrarei aos senhores.

O setor do bingo quer ser legalizado. Esse setor, 
que empregava 200 mil pessoas, quer recuperar esses 
empregos. Ele vai propiciar no mínimo, em baixas pre-
visões, 7 bilhões de reais de arrecadação de impostos. 
Só para a União? Não. A União é a principal, sim, mas 
também para os Estados e Municípios. E cada um dos 
senhores sabe que o Prefeito do seu Município não 
suporta mais gastar o dinheiro da saúde. Já está gas-
tando 25%. A Emenda nº 29 obriga 15%, e a maioria 
das Prefeituras está gastando 25%. Não suportam mais! 
O substitutivo do Deputado Dado mostra aos senho-
res que esse recurso irá quase todo para a saúde – no 
mínimo, previsão baixa, 2 bilhões de reais.

Não sejamos hipócritas! Não sejamos falsos mo-
ralistas! No mundo inteiro é regulamentado. Por que 
nós não vamos fazê-lo? E esse setor quer ser fiscali-
zado, quer ser regulamentado.

Não venha alguém dizer aqui que não temos 
tecnologia para controlar. Vejam a tecnologia da área 
bancária, vejam a tecnologia do jogo da Caixa. Existe 
tecnologia, e tecnologia extraordinária.

O Brasil não pode perder esse recurso para a 
saúde, para a educação e para a assistência social. 
Por isso, o PMDB recomenda o voto “sim” ao jogo do 
bingo.

E faço um apelo para que as Sras. Deputadas e 
os Srs. Deputados acompanhem esta votação.

Muito obrigado.
O SR. DR. PAULO CÉSAR – Pela ordem, Sr. 

Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Conce-

do a palavra ao ilustre Deputado Fernando Chiarelli.
O SR. DR. PAULO CÉSAR – Sr. Presidente, 

pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – 

PR?
O SR. DR. PAULO CÉSAR (PR-RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a nosso ver, 
acordo e Regimento devem ser seguidos. Saímos há 

pouco da reunião de Líderes e não houve acordo para 
votação nominal da matéria dos bingos. É para seguir o 
Regimento. A votação vai seguir o Regimento da Casa. 
Não houve acordo para votação nominal.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 
falar, então, a favor do requerimento de retirada, conce-
do a palavra ao ilustre Deputado Fernando Chiarelli.

O SR. FERNANDO CHIARELLI (PDT-SP. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, colegas presentes e 
Brasil que nos escuta, a mesma Câmara que não votou 
a PEC dos militares, que não votou a regulamentação 
da Emenda 29 – da saúde –, que não votou o fim do 
fator previdenciário vai votar a jogatina! Haja estrebaria 
para ser lavada por esse Hércules!

E mais, Sr. Presidente: quando eu era criança, 
V.Exa. era meu ídolo, como tantos outros, a exemplo 
de Israel Pinheiro, Paulo Brossard, Ulysses Guimarães. 
Eu, Deputado de primeiro mandato, escutei o Depu-
tado Marcelo Itagiba dizer aqui, e estou escutando 
por todo lado, que está havendo extorsão. Ou seja, se 
não votar a proposta do bingo, não vota nada. Sr. Pre-
sidente, é preciso suspender a sessão, apurar isso e 
algemar quem fez isso. Extorsão é crime! Pois é, Bra-
sil, extorsão é crime, menos no Congresso Nacional, 
menos no Congresso Nacional, menos no Congresso 
Nacional!

Meu amigo e companheiro Darcísio Perondi disse 
que o dinheiro vai para a saúde, e ele mesmo reclamou 
que o Governo não está pagando, agora mesmo. Ora, 
dinheiro de traficante, que é quem vai tocar os bingos, 
dinheiro de sonegador, que é quem vai tocar os bingos, 
para ser enviado para a saúde?

É a primeira vez que abutre vai levar água ao 
Cáucaso! É a primeira vez que abutre vai levar água ao 
Cáucaso! Mentira! Estamos caminhando, nessa lingua-
gem, para aprovar o tráfico de drogas, porque o tráfico 
também dá emprego, e a pedofilia, porque a pedofilia 
é lucrativa. E eu vi o que é o bingo em Ribeirão Preto: 
explorando velhos, explorando aposentados. E mais: 
isso já foi aprovado. Deu na CPI do fim do mundo, deu 
na CPI lá do Buratti, na “República de Ribeirão”, do 
Palocci e outras coisas pelo estilo.

A Câmara não pode fazer esse vexame. 
(O microfone é desligado.)
O SR. VANDERLEI MACRIS – Pela ordem, Sr. 

Presidente. 
O SR. FERNANDO CHIARELLI – Para termi-

nar?
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 

concluir, nobre Deputado.
O SR. FERNANDO CHIARELLI – A Câmara, 

em que já teve assento todos esses que eu disse, não 
pode passar para o Brasil a impressão ou a certeza 
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de que tudo aqui está sendo “mercadejável”, como na 
época de Lucrécia Bórgia. Eu acredito que os Depu-
tados não devem colocar isso em pauta, mas, já que 
está em pauta, não devem votar tamanho absurdo em 
desrespeito aos militares, em desrespeito aos velhos, 
em desrespeito aos idosos, em desrespeito à Pátria, 
em desrespeito à nossa mãe, em desrespeito ao nosso 
pai, em desrespeito à nossa família, em desrespeito a 
tudo, passando a impressão de que nós somos todos, 
absolutamente todos, irresponsáveis.

O SR. DR. PAULO CÉSAR – Pela ordem, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra pela ordem.

O SR. DR. PAULO CÉSAR (PR-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, acordo de 
Líderes supera qualquer regimento. 

Conforme acordo feito agora em plenário com 
as Lideranças, o Partido da República é favorável à 
votação nominal do projeto dos bingos.

O SR. VANDERLEI MACRIS – Pela ordem, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra pela ordem.

O SR. VANDERLEI MACRIS (PSDB-SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, existe 
um projeto de resolução em tramitação na Casa, cuja 
urgência está em poder de V.Exa. É o Projeto de Re-
solução nº 237, de 2010, que trata do arquivamento 
das proposituras na legislatura.

Eu gostaria de solicitar a V.Exa. que interviesse 
junto às Lideranças – uma vez que o Regimento já tem 
o apoio delas –, no sentido de pautar esse projeto de 
resolução. Até porque ele é muito oportuNº

O art. 1º do projeto de resolução diz que o art. 105 
do projeto passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 105. Finda a legislatura, arquivar-
se-ão todas as proposições que se encontram 
em tramitação na Câmara dos Deputados por 
duas legislaturas, excetuados os projetos de 
código.”

Essa norma, Sr. Presidente, já é adotada no 
Senado Federal. Nós teríamos a oportunidade de ga-
nhar tempo; e o processo legislativo, a tranquilidade 
de não conter gastos desnecessários para desarqui-
var os processos.

Apenas para exemplificar, foram arquivadas 9.102 
proposições na legislatura passada e desarquivadas 
9.760 – quase 8 mil. Ou seja, é uma questão custosa 
e demorada para o Legislativo.

Esse projeto de resolução daria condições, por 
duas legislaturas, de esses projetos se manterem na 

sua tramitação. Portanto, haveria economia processual, 
economia para o Legislativo e garantia de debate mais 
tranquilo em relação às propostas apresentadas.

É o apelo que faço a V.Exa., a fim de que seja 
pautado o Projeto de Resolução nº 237 ainda na ses-
são extraordinária.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Ama-

nhã pela manhã o ilustre Presidente em exercício, De-
putado Marco Maia, fará uma reunião com o Colégio 
de Líderes, quando V.Exa. terá oportunidade de pedir 
que a matéria seja incluída.

O SR. GUILHERME CAMPOS (DEM-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só 
para fechar a questão do procedimento de votação 
dessa matéria.

Conforme já foi falado pelos Líderes, nós estamos 
fechando votação nominal, no mérito, desse projeto. 
Esse é o acordo. Que não haja nenhuma interrupção 
nesse acordo e possamos prosseguir com a votação. 
Não é isso, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
Presidência aceita. Estão de acordo todos os Líderes. 
Então, não tem problema.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Em 
votação o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 
orientação de bancada, como vota o Bloco Parlamen-
tar PMDB/PTC?

O SR. DARCÍSIO PERONDI (Bloco/PMDB-RS. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PMDB é con-
tra o requerimento de retirada.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – 
Vota...

O SR. DARCÍSIO PERONDI – Vota contra o re-
querimento de retirada. Vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Vota 
“não”.

O SR. DARCÍSIO PERONDI – Vota “não” à re-
tirada.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Vota 
“não” à retirada. Então, se o requerimento é para re-
tirar, vota “não”.

O SR. DARCÍSIO PERONDI – “Não” à retirada.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Como 

vota o PT?
O SR. EDUARDO VALVERDE (PT-RO. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – O PT vota “não”, por-
que quer derrotar o objeto dessa lei. E, quando for 
debatida a matéria, vai defender contrariamente à Lei 
dos Bingos.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Como 
vota o PSDB?
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O SR. JOÃO ALMEIDA (PSDB-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, há uma pro-
posta de acordo para garantir a votação do projeto por 
votação nominal.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
Presidência já aceitou esse acordo.

O SR. JOÃO ALMEIDA – E todos os partidos 
concordaram com a ideia?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – To-
dos os partidos.

O SR. JOÃO ALMEIDA – Então nós também 
concordamos, inclusive porque o acordo anterior nos 
obriga a garantir a votação desta matéria.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
Mesa fará, de ofício, a votação nominal do mérito.

Neste requerimento, como vota o PSDB?
O SR. JOÃO ALMEIDA – “Não”.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Como 

vota o DEM, ilustre Líder Paulo Bornhausen?
O SR. PAULO BORNHAUSEN (DEM-SC. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente Inocêncio, 
como já encaminhou o Líder do PSDB, vamos votar 
contra a retirada de pauta, porque queremos a votação 
nominal do projeto de regulamentação do bingo.

No mérito – não há acordo no mérito –, já vou 
adiantar que o Democratas tem posição contrária ao 
projeto. Não ao jogo, mas ao projeto que aqui está. Na 
nossa opinião, ele não serve à sociedade brasileira, 
é eivado de problemas e vai trazer um futuro pouco 
promissor para o próprio jogo no Brasil. Há, inclusive, 
uma insistência muito grande na votação.

Nós vamos liberar agora. Vamos votar “não” a 
esse requerimento, mas vamos, no mérito, encami-
nhar “não”.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Como 
vota o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB/PRB? (Pausa.)

Como vota o PR?
O SR. DR. PAULO CÉSAR (PR-RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – “Não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Como 

vota o PP?
O SR. ROBERTO BRITTO (PP-BA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O PP vota “não”, Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Como 
vota o PTB?

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – “Não”, Sr. Presi-
dente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Como 
vota o PDT?

O SR. PAULO PEREIRA DA SILVA (PDT-SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – “Não”, Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Como 
vota o PSC? (Pausa.)

O SR. PAULO BORNHAUSEN (DEM-SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – O voto é “não”, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Como 
vota o PV?

O SR. ROBERTO SANTIAGO (PV-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – “Não”, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Como 
vota o PMN? (Pausa.)

Como vota o PSOL?
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quando 
V.Exa. anunciou a matéria, cometeu um lapso, corri-
gido prontamente, dizendo: “Matéria, jogo do bicho”. 
É do bingo. 

O PSOL entende que se deve fazer uma dis-
cussão com profundidade sobre o papel do jogo no 
Brasil, no desenvolvimento econômico, na geração 
de emprego, em todo esse ornamento que traz esta 
matéria, também discutindo a lavagem de dinheiro, a 
fiscalização que vários órgãos de governo dizem ser 
impossível fazer. 

Nós não queremos votar biombo para atividades 
escusas. Portanto, o nosso voto é “sim” à retirada de 
pauta. Não é para votar nominalmente, o que garante 
que a discussão será feita. A próxima legislatura pode 
ter essa tarefa num contexto muito mais amplo. Di-
zem que Cuba não proíbe o jogo do bicho. Cuba tem 
exemplo na educação e na saúde. Esse pode ser outro 
exemplo positivo também.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Como 
vota o PHS? (Pausa.)

Como vota a representação do PTB? (Pausa.)
Como vota a Minoria? (Pausa.)
Como vota o Governo?
O SR. ARNALDO JARDIM (PPS-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PPS vota 
contra a retirada de pauta, por conta de um acordo que 
foi feito, mas encaminha como uma questão necessá-
ria, de respeito à população, que se faça a votação do 
mérito sob a forma nominal.

Esta é a nossa posição, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A Pre-

sidência já decidiu. Vai ser feita a votação nominal.
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB-BA. Pela 

ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, o 
Bloco, mantendo o acordo, votará contra a retirada 
de pauta. 
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Bloco 
Parlamentar PSB/PCdoB/PRB, “não”. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Em 
votação. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Os 
Srs. Parlamentares que aprovam, portanto, a retirada 
do requerimento permaneçam como se encontram; os 
que são contrários levantem os braços. (Pausa.)

Retirado o requerimento.
Mantida a matéria. 
REJEITADO O REQUERIMENTO. 
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Ficam 

prejudicados os seguintes requerimentos:

“Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos 

do inciso VI do art. 117, combinado com item 
1, alínea a, inciso I do art. 101 do Regimento 
Interno, a retirada de pauta do PL 2.944-A, 
de 2004, constante da Ordem do Dia da pre-
sente sessão.

Sala das Sessões, 14 de dezembro de 
2010. – Marcelo Itagiba, PSDB/RJ”

“Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do artigo 117, VI 

do Regimento Interno da Câmara dos Depu-
tados, a retirada da Ordem do Dia do Projeto 
de Lei nº 2.944-A, de 2004, (Bingos)

Termos em que pede deferimento,.
Sala das Sessões, em 14-12-20-10. – 

Ivan Valente, Líder do PSOL”
“Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos 

termos do art. 117, VI, do Regimento Interno, a 
retirada da pauta do PL 2.944-A, de 2004, cons-
tante do item 4 da presente Ordem do Dia.

Sala das Sessões, em 14 de dezembro 
de 2010. – Guilherme Campos Vice-Líder 
do DEM”

O SR. MARCELO ITAGIBA (PSDB-RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço 
para constar meu voto contrário, por favor.

O SR. CHICO ALENCAR – Sr. Presidente, peço 
a palavra para uma questão de ordem, com base no 
art. 95.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Questão de 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, surgiu 
uma dúvida e quero fazer uma indagação. Quando o 
Presidente Michel Temer, de maneira muito compe-
tente e oportuna, destravou a pauta com a possibili-
dade das sessões extraordinárias, isso foi feito para 

determinadas matérias, com o respaldo do Supremo 
Tribunal Federal. 

Não podemos trabalhar em sessões extraor-
dinárias com a pauta trancada por MPs que tratam 
de assuntos relativos ao Código Penal. O projeto em 
discussão, do art. 33 ao art. 36, trata literalmente de 
matérias do Código Penal. 

A indagação que faço a V.Exa. é: com base em 
que esta matéria está nesta sessão extraordinária? 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – No-
bre Deputado Chico Alencar, em resposta à questão 
de ordem de V.Exa., informo que em sessões ordiná-
rias isso não é permitido, mas em sessões extraordi-
nárias sim.

O SR. CHICO ALENCAR – Matérias que tra-
tam de Código Penal? O nosso entendimento não é 
esse. 

Vamos recorrer à CCJC. 
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Já foi 

dada essa decisão pelo Presidente Michel Temer.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 

Presidência pergunta ao ilustre Líder, Deputado Paulo 
Bornhausen, se vai manter os requerimentos de adia-
mento da discussão por duas sessões.

O SR. PAULO BORNHAUSEN (DEM-SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Não, Sr. Presidente. 
Vou retirá-los. Há um acordo para votação nominal.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Re-
tirados todos os requerimentos.

REQUERIMENTOS A QUE SE REFERE 
O SR. PRESIDENTE:

“Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do inciso XII, do art. 

117, combinado com o inciso II, do art. 186 do 
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, 
que o Projeto de Lei nº 2.944, de 2004, que 
‘institui normas sobre jogos de bingo em todo 
o Território Nacional e dá outras providências’, 
seja votado pelo processo nominal.

Sala das Sessões, 14 de dezembro de 
2010. – Antonio Carlos Pannunzio, Vice-
Líder do PSDB”

“Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos ter-

mos regimentais, o adiamento da discussão por 
2 sessões do PL 2.944-A, de 2004, constante 
do item 4 da presente Ordem do Dia.

Sala das Sessões, 14 de dezembro de 
2010. – Guilherme Campos, Vice-Líder do 
Democratas”

“Senhor Presidente,
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Requeremos a Vossa Excelência, nos 
termos do art.165, § 2º, do Regimento Inter-
no, que a discussão do PL 2.944-A, de 2004, 
seja feita por grupo de artigos.

Sala das Sessões, 14 de dezembro de 
2010. – Guilherme Campos, Vice-Líder do 
Democratas”

“Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos ter-

mos regimentais, o adiamento da votação por 
duas sessões do PL 2.944-A, de 2004, cons-
tante do item 4 da presente Ordem do Dia.

Sala das Sessões, 14 de dezembro de 
2010. – Guilherme Campos, Vice-Líder do 
Democratas”

“Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos 

termos do art.117, XIII, do Regimento Interno, 
que a votação do PL 2.944-A, de 2004, seja 
feita artigo por artigo.

Sala das Sessões, 14 de dezembro de 
2010. – Guilherme Campos, Vice-Líder do 
Democratas”

“Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos 

termos do art.117, XIII, do Regimento Interno, 
que a votação das emendas ao PL 2.944-A, 
de 2004, sejam votadas uma a uma.

Sala das Sessões, 14 de dezembro de 
2010. – Guilherme Campos, Vice-Líder do 
Democratas”

“Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art.186, inciso 

II, do Regimento Interno, que a votação do 
PL 2.944-A, de 2004, seja feita pelo proces-
so nominal.

Sala das Sessões,14 de dezembro de 
2010. – Paulo Bornhausen, Líder do Demo-
cratas”

“Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos 

termos do art.185, § 4º, do Regimento Interno 
das Câmara dos Deputados, que seja conce-
dida a verificação de votação do PL 2.944-A, 
de 2004.

Sala das Sessões, 14 de dezembro de 
2010. – Paulo Bornhausen, Líder do Demo-
cratas”

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Passa-
se à discussão da matéria.

Para falar contra, concedo a palavra ao ilustre 
Deputado Rodovalho. (Pausa.)

Concedo a palavra ao ilustre Deputado Vanderlei 
Macris. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao ilustre Deputado Luiz Car-
los Hauly.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB-PR. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Par-
lamentares, o jogo, a contravenção, a ilegalidade, a 
economia, a arrecadação tributária... A maior falácia 
que já ouvi é de que o bingo dará 7 bilhões de reais 
por ano de impostos. Vão sair de onde? Da economia 
familiar. 

A família receberá um salário, ou uma renda de 
aluguel, ou qualquer coisa e vai gastar com supermer-
cado, medicamentos, roupas, transporte e, se sobrar, 
com lazer. Ainda há a conta de água, de luz, de tele-
fone, a escola do filho e o crédito consignado, que foi 
instituído no primeiro mandato do atual Governo Então, 
as famílias já têm a sua despesa comprometida. Não 
há geração de riqueza nova. Não se está descobrin-
do uma mina de ouro de qualquer mineral. Não é uma 
riqueza que vem do campo, da produção agrícola, 
da pecuária. Não é uma indústria que vai transformar 
produtos e vendê-los. Não vai exportar. Pelo contrário. 
Para o jogo, já existe a Loteria Federal. Todos os jogos 
são administrados pela Caixa Econômica Federal. Há 
uma tolerância histórica no Brasil com o jogo do bicho. 
De onde virá esse dinheiro novo para gerar tantos em-
pregos e tantos impostos? Das famílias.

Há um problema na Medicina, que é a doença 
do jogo, a compulsividade. De 2,5% da população, 
1,3% já está compulsivamente viciada, doente. Não 
sabe disso e não procura tratamento. Outro tanto – 
falo de 4 milhões de pessoas – não sabe que tem a 
doença do vício compulsivo da jogatina. Eu posso dar 
um dado de minha família. Meu irmão, num jogo de 
carteado, perdeu um restaurante. As pessoas apos-
tam tudo até o fim.

O jogo não é educativo. É destrutivo da família. 
Primeiro, destrói a pessoa que joga; depois, a família, 
as finanças. Isso aliado a outras doenças – endivida-
mento compulsivo, compra compulsiva –, num país 
que não controla sequer a propaganda destinada a 
produtos de criança. 

Sr. Presidente, como vai haver controle, instituin-
do-se o jogo oficial no Brasil?

Parem e pensem que isso não é nada bom para 
a imagem do Congresso Nacional. A população não 
aceita. As nossas Igrejas não aceitam – nem as ca-
tólicas, nem as evangélicas, nem os espíritas, nem 
os muçulmanos. Ninguém aceita. Quem aceita? De 
onde está vindo essa aceitação? Aqui, na véspera do 
encerramento desta legislatura sofrida, aprovaremos 
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o jogo? Com todo respeito, a imagem do Congresso 
Nacional vai para o brejo mais uma vez.

Vamos votar contra. Vamos deixar isso para outro 
dia, para outra hora. Vamos discutir lá na frente, não 
agora. É um momento muito ruim. 

Feliz Natal a todos! Feliz Ano-Novo! 
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 

falar a favor, concedo a palavra ao ilustre Deputado 
Silvio Costa. (Pausa.) Ausente.

Para falar a favor, concedo a palavra ao ilustre 
Deputado Professor Ruy Pauletti. (Pausa.)

Para falar a favor, concedo a palavra ao ilustre 
Deputado Darcísio Perondi.

O SR. DARCÍSIO PERONDI (Bloco/PMDB-RS. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, prometi que traria os seis volumes que 
contêm a legislação sobre jogos de 120 países. Eles 
ficarão à disposição de V.Exas. na bancada do PMDB. 
O Brasil não tem essa legislação. Engraçado, a Ar-
gentina, o México, os Estados Unidos, os países da 
Comunidade Europeia, a China, a Rússia, todos têm 
a legislação.

Os brasileiros estão jogando no Uruguai, na Ar-
gentina. As divisas estão saindo. Esse dinheiro tem de 
ficar no País e ser legalizado. O setor quer legislação, 
não quer ficar solto. Solta é a cocaína; solta é a ma-
conha; solto é o crack.

Aliás, no Rio de Janeiro – coitado do Rio! –, há 
conluios de políticos, de milícias, de policiais negocian-
do a maconha e a cocaína. Isso, sim. Mas não venha 
aqui um Deputado, que eu respeito e é até de lá, outra 
vez dizer que o bingo está financiando a crise moral e 
a tragédia das famílias do Rio de Janeiro.

Há, sim, repercussão econômica: 250 mil empre-
gos; 1.500 casas abertas; controle absoluto da Caixa 
Econômica Federal; controle absoluto da Receita. Há 
tecnologia extraordinária para fazer o controle. E mais: 
são recursos para a saúde, para a diminuição da pobre-
za, para a assistência social. Numa estimativa baixa, 
são mais de 7 bilhões de arrecadação de impostos, 
principalmente para a União, mas também para os Es-
tados e para os Municípios, que não aguentam mais 
sustentar o Sistema Único de Saúde.

Não sejamos hipócritas, falsos moralistas. O Re-
lator, Deputado João Dado, vai ter oportunidade de 
propor a criação de um cadastro nacional em relação 
às pessoas ludopatas. Há, sim, os que se viciam em 
jogo, mas está aí propaganda maciça na televisão: 
“Beba cerveja, beba cerveja, beba cerveja”. E eu não 
vejo Deputados falarem para retirarmos propagandas 
de cerveja da televisão, que fazem as nossas crianças 
já se acostumarem a isso.

O jogo é legalizado em 120 países. É diversão. 
O Brasil não pode perder estas divisas: investimento, 
emprego, aumento de arrecadação, recursos para a 
saúde. O controle será rigoroso.

Repito: esta Casa vai encerrar o ano bem, vo-
tando a legalização dos bingos. Isso, sim, vai dar mais 
recursos.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 

falar contra a matéria, concedo a palavra ao nobre De-
putado Marcelo Itagiba.

O SR. MARCELO ITAGIBA (PSDB-RJ.) – Sr. Pre-
sidente, Sras. e Srs. Deputados, eu chamo esta Casa 
à razão, até porque alguns têm uma memória muito 
pequena, muito curta. 

Digo com muita tranquilidade que a questão do 
bingo já não deu certo no passado, continua não dan-
do certo no presente e não dará certo no futuro. Todos 
se esquecem de que já foi instrumento de corrupção 
das federações esportivas. Todos se esquecem da Lei 
Zico e em que resultou essa lei. Posteriormente, com 
os mesmos argumentos hoje aqui apresentados, votou-
se a Lei Pelé. E todo mundo viu em que se transformou 
essa lei: em mais um antro de corrupção. 

Aqui nós falamos de corrupção com muita tran-
quilidade. Sabem por quê? Porque isso está comprova-
do até por uma CPI desta Casa, da qual participaram 
muitos Parlamentares aqui presentes. Isso atingiu in-
clusive o gabinete próximo ao do Presidente da Repú-
blica. Todo mundo se esqueceu do Waldomiro Diniz, 
das ligações dele com um determinado contraventor. 
O que nós estamos observando é mais do mesmo. Di-
zem que é muito bom, porque vai aumentar o controle. 
Verificamos que esse controle não existe. Os próprios 
órgãos de controle dizem que não há como fazer esse 
controle proposto. Então, se não há como realizar esse 
controle, não há como aprovar esse tipo de jogo.

Houve ou não houve corrupção durante o pro-
cesso da Lei Zico? Respondam os senhores. Houve 
ou não houve corrupção durante a Lei Pelé? Houve. 
Isso ficou claro. As federações foram dominadas por 
quem? Pelos mesmos, por aqueles que exploram essa 
atividade criminosa. E essa norma se destina única e 
exclusivamente a eles. 

Eu sei que a maioria aqui vai votar porque acredi-
ta que o jogo é bom para os seus filhos, para as suas 
mulheres, para as suas mães. Mas têm outros que vão 
votar não porque entendem que isso é bom para as 
suas famílias, mas porque talvez isso seja bom para 
as suas famílias de uma outra maneira. É por isso que 
eu tenho uma emenda.

Desafio os senhores a votarem a minha emen-
da, para que esse jogo seja explorado exclusivamente 
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pela Caixa Econômica Federal, sem possibilidade de 
delegação, e não vá para a mão dos contraventores 
esse capital de 200 mil reais. Com isso, qualquer um 
desses contraventores monta uma empresa, como já 
foi feito no passado, e vai explorar essa jogatina. 

Essa é a proposta que faço aos senhores. Querem 
aprová-la? Estão de peito aberto para essa aprovação 
que não tem corrupção, que não tem lobby, que não 
tem nada disso, como os senhores estão cansados de 
dizer? Então, vamos aprová-la dessa forma, fazendo 
com que a Caixa Econômica Federal, que é quem, de 
maneira geral, explora o jogo no Brasil, explore com 
exclusividade o bingo, sem poder delegar.

Desafio os senhores a votarem dessa maneira 
para que isso não vá para a mão da contravenção, 
para que isso não vá para a mão dos criminosos. É 
uma proposta que me parece correta. Votem e tenham 
a coragem de dizer que não estão votando apenas a 
liberação do bingo, mas também das máquinas caça-
níqueis que estão colocadas em todos os lugares. Te-
nham a coragem de assumir isso aqui.

Vamos aos votos. Espero que os senhores se-
jam derrotados.

Muito obrigado.
O SR. WILSON BRAGA – Sr. Presidente, peço 

a palavra apenas para contestar o pronunciamento 
do colega.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Vou 
inscrever V.Exa. para falar a favor.

O SR. WILSON BRAGA (Bloco/PMDB-PB. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Não somos a favor 
da jogatina, somos a favor do emprego. Há desempre-
go neste País. Queremos restabelecer o emprego. Sou 
a favor disso e de quem queira trabalhar pelo Brasil. 
Queremos emprego em todas as camadas, em todas 
as cidades brasileiras.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Fica 

inscrito V. Exa. para falar a favor.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 

falar a favor, concedo a palavra ao ilustre Deputado 
Jilmar Tatto. (Pausa.)

Para falar a favor, concedo a palavra ao ilustre 
Arnaldo Faria de Sá.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero lembrar 
dois detalhes importantes. O primeiro é aquele trazido 
à tribuna pelo Deputado Darcísio Perondi, que diz que 
haverá uma arrecadação de 7 bilhões de reais para a 
saúde, que hoje está à míngua.

Se existe incompetência na fiscalização, tem que 
haver formas de fazê-la. A Receita Federal admite que 
não tem essa condição. Entendo que ela não vai pre-

cisar fiscalizar muito, porque a arrecadação é on-line. 
Se a arrecadação é on-line, não há necessidade de 
tanta preocupação. 

Quanto ao Ministério Público Federal, ele é usei-
ro e vezeiro em acusar, sem provas, tudo aquilo que 
acontece na atividade comercial natural. Portanto, Sr. 
Presidente, se o Ministério Público declara que não 
tem condições de fiscalizar, é incompetência dele. Se 
a Polícia Federal chega ao absurdo de também falar 
que não tem condições de atuar, é incompetência dela. 
Além do mais, basta verificar que a Caixa Econômica 
Federal é hoje a maior responsável por jogos em todo 
o País. Inclusive não está sozinha e não transfere re-
cursos para as atividades assistenciais e sociais.

Portanto, Sr. Presidente, ao regulamentar a ativi-
dade, acaba-se com a clandestinidade. Muita gente fica 
preocupada com o fim da clandestinidade, porque quer 
se locupletar com ela. Quando se acaba com a clan-
destinidade, resolve-se grande parte do problema.

Se no Rio de Janeiro há um tipo de problema que 
não é a tônica em todo o Brasil, o Rio que o resolva, 
sem querer transferir essa responsabilidade para a 
totalidade do nosso País.

Acho que há necessidade de um pouco de esfria-
mento de ânimos e de verificar aquilo que sempre tem 
sido colocado com muita propriedade: a oportunidade 
de geração de milhares e milhares de empregos. 

Várias pessoas têm a oportunidade de jogar fora 
do País. Vão jogar no Paraguai, no Uruguai, na Argen-
tina, nos navios que ficam costeando nossas praias. 
E o dinheiro de todo esse jogo vai para onde? Para o 
Brasil é que não vai. Queremos que o dinheiro arre-
cadado com os jogos vá para a saúde, para a cultura, 
para o esporte e para a segurança.

Tenho certeza, Sr. Presidente, de que, se aqueles 
que acusam de maneira vã, hipócrita e irresponsável 
tiverem oportunidade de ler o projeto. Poderão verificar 
uma coisa fundamental: a arrecadação da tributação 
será on-line. Se não funcionar on-line, a culpa será da 
Receita Federal, da Polícia Federal, da Caixa Econô-
mica Federal, do Ministério Público Federal. Ela não 
pode ser atribuída a esta Casa, que quer encontrar 
uma solução definitiva para o problema.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 
falar contra, concedo a palavra ao ilustre Deputado 
Antonio Carlos Pannunzio.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB-
SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Parlamentares, esta Casa tem um sistema estra-
nho de tramitação de matérias. Por coincidência, os 
três Antonio Carlos – o Antonio Carlos Mendes Thame, 
que está à minha frente; o Antonio Carlos Biscaia, do 
PT, que deve estar por aí (não estou vendo S.Exa.); e 
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este Deputado que lhes fala, Antonio Carlos Pannunzio 
–, em momentos distintos, apresentaram seus projetos 
proibindo o bingo no Brasil.

Posteriormente foi apresentado a esta Casa um 
projeto que libera o bingo no País. Os projetos que o 
proibiam ficaram emperrados, e o projeto que o liberava 
tramitou celeremente. Isso é estranho, Srs. Parlamen-
tares. Digo à população brasileira que, estranhamente, 
foram apensados os projetos que proibiam o bingo, e 
seu parecer foi contrário em todas as Comissões em 
que tramitaram. Então os projetos que proibiam o bin-
go desapareceram. Mas o projeto apensado a todos 
veio a plenário para liberação de bingo e caça-níquel 
neste País.

É estranho. É preciso denunciar esse fato à po-
pulação brasileira. É preciso chamar a atenção das 
Sras. e dos Srs. Parlamentares. Não podemos dar um 
passa-moleque na população brasileira, aprovando 
um projeto como este. Ainda que a intenção de uns e 
outros Relatores seja boa, o projeto é ruim. Ele tem 
um fundo de imoralidade e pretende aproveitar-se de 
uma fraqueza do ser humano

Sr. Presidente, citei projetos de interesse da so-
ciedade. Não há a menor necessidade de, no bojo do 
projeto, oferecer compensações à sociedade. Não há 
por que um projeto bom... Vamos autorizar o funciona-
mento de uma universidade em tal Estado. Não deve 
haver compensação nenhuma.

Agora mesmo, na minha Sorocaba, Sr. Presiden-
te, uma grande empresa do setor privado, da área au-
tomobilística, está instalando uma nova fábrica. Estão 
instalando uma nova fábrica, que irá gerar milhares e 
milhares de empregos. Ela não oferece compensa-
ção alguma para a sociedade. Muito pelo contrário. O 
Governo do Estado e o Governo Municipal dão com-
pensações à fábrica no sentido de incentivá-la a levar 
adiante o seu projeto, que irá resultar em empregos, 
em crescimento econômico, em oportunidade para 
nossos jovens.

O bingo oferece compensações. O bingo já nas-
ce com sentimento de culpa, querendo dizer: eu faço 
a minha expiação por esse lado e vocês me aprovam, 
porque alguns vão ganhar muito dinheiro com a apro-
vação desse projeto.

Não dá para votarmos favoravelmente a esta ma-
téria, Srs. Parlamentares. É um escárnio com aquilo 
que pensa o povo brasileiro.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra ao ilustre Deputado Ivan Valente, para 
uma Comunicação de Liderança, pelo PSOL. 

O SR. IVAN VALENTE – Sr. Presidente, vou falar 
sobre o requerimento daqui a pouco. Não vou falar na 
qualidade de Líder.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Sobre 
o requerimento? Está bem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 
discutir, concedo a palavra ao terceiro orador, o nobre 
Deputado Luis Carlos Heinze, do PP do Rio Grande do 
Sul, que falará a favor da matéria. (Pausa.) Ausente.

Concedo a palavra ao ilustre Deputado José Ge-
noíno, que falará contra a matéria.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
encaminhamos favoravelmente ao requerimento. Mas 
digo que, no mérito, nós íamos adotar o encaminha-
mento contrário.

Chamo a atenção dos colegas para a seguinte 
reflexão: reconheço que há avanços por parte dos De-
putados que fizeram o projeto. Entretanto, os avanços 
de transparência e de controle não resolvem o problema 
central da regulamentação dessa atividade.

No que diz respeito às receitas específicas e às 
contribuições definidas no art. 26, chego à conclusão 
de que isso pode cair. Como se trata de contribuição, 
tinha que ser por lei complementar. Quando se vai de-
finir o Fundo de Apoio à Cultura, a segurança pública 
e a saúde são modalidades de contribuição. Para esse 
tipo de lei, há decisão do Supremo Tribunal Federal 
neste sentido: quando se tratar de contribuição, tem de 
ser por meio de lei complementar. Inclusive, o debate 
que esta Casa faz sobre a contribuição do ISS para a 
saúde é por meio de lei complementar. Portanto, para 
essa questão está se apresentando uma proposta que 
pode cair no vazio.

Outra observação que faço a esta Casa é sobre 
a ação dos órgãos públicos para combater as irregu-
laridades. Vejam bem, no Capítulo VI, que trata do 
procedimento administrativo, há tanta definição, tanta 
preservação, tanto prazo que as ilegalidades e as in-
frações irão facilitar a continuidade de ilegalidades e 
de infrações. V. Exas. podem verificar. Os arts. 30, 31, 
32 e 33 dão um grau de recurso em que a possibili-
dade de punir as infrações pode anular as intenções 
do projeto. 

Terceira observação: eu entendo que não po-
demos ter uma visão moralista sobre o jogo – o jogo 
está relacionado à condição humana –, mas votar a 
regulamentação dos bingos no final de legislatura, sem 
discussão mais ampla, sem debate mais profundo, no 
meu modo de entender, não é o melhor caminho. 

Sr. Presidente, para concluir, tenho a convicção 
de este não é o momento adequado para votarmos 
esse projeto que legaliza os bingos. 
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Há outra questão embutida nessa matéria. Que 
estrutura o Estado brasileiro vai formar para realizar 
a fiscalização? Nós estamos vendo o drama das ci-
dades, o drama das regiões metropolitanas. Como o 
Estado vai exercer essa fiscalização, esse controle? 
Poderá ser uma atividade fora de controle, fora de fis-
calização. 

Acho que as intenções do projeto – reconheço 
que os autores tiveram intenções legítimas; eu não 
tenho preconceito – dão margem à vulnerabilidade, 
pelos artigos que citei e pela situação do País.

Por isso, Sr. Presidente, encaminho contra. Eu 
acho que este não é o momento adequado. Nós temos 
de fazer um debate mais profundo. Temos de discutir 
o assunto num tempo maior para não votarmos uma 
atividade de alto risco. Não podemos ter medo de uma 
atividade de alto risco, mas, quando caminhamos no 
fio da navalha, temos de adotar todas as precauções 
e cercar o assunto.

No meu modo de entender, o assunto ainda está 
sendo tratado de maneira muito flexível e condescen-
dente, e a estrutura do Estado não está adequada para 
fiscalizar a atividade dos bingos. Por isso, sou contra 
a aprovação do projeto.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Sobre 

a mesa requerimento no seguinte teor:

“Senhor Presidente, 
Requeremos a Vossa Excelência, nos ter-

mos do art. 157, § 3º, do RICD, o encerramento 
da discussão da votação do PL 2.944/2004.

Sala das sessões, em 14 de dezembro 
de 2010.

Aelton Freitas, Vice-Líder do PR; Arnal-
do Faria de Sá, Vice-Líder do PTB; Darcí-
sio Perondi, Vice-Líder do Bloco Parlamentar 
PMDB,PTC; Daniel Almeida, 1º Vice-Líder do 
Bloco Parlamentar PSB,PCdoB,PRB; Jilmar 
Tatto, Vice-Líder do PT”

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Em 
votação.

Para encaminhar, concedo a palavra ao nobre 
Deputado Ivan Valente, que falará contra o requeri-
mento.

O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Srs. Deputados, o PSOL vai 
encaminhar contra o requerimento de encerramento da 
discussão. Entendemos que, com esse tema discutido 
a toque de caixa, em fim de legislatura, cumprem-se 
objetivos que realmente não interessam ao povo bra-
sileiro nem são de interesse público.

Hoje mesmo, o próprio Governo, por meio do Mi-
nistério da Justiça e outros, disse, em jornais de grande 
circulação, que o bingo estimula a ação do crime. Está 
na capa da Folha de S.Paulo de hoje.

É evidente que o argumento de que a Receita 
Federal, a Polícia Federal e o Ministério Público não 
têm condições de fiscalizar – e dizem que não têm; da-
nem-se; eles são incompetentes – não vale nada para o 
povo. O que interessa dizer é o seguinte: nós não vamos 
deixar que o crime organizado, a lavagem de dinheiro, 
a utilização de laranjas, a feitura de ilícitos explícitos e 
o estímulo à ludopatia continuem vingando.

Não é à toa, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que 
os bingos funcionaram durante 10 anos. Por que foram 
suspensos? Exatamente porque se verificou, entre 
outras coisas, num balanço geral, sonegação fiscal, 
evasão de divisas, lavagem de dinheiro, tráfico de dro-
gas, tráfico de armas. Depois houve a CPI dos Bingos 
no Congresso Nacional, que concluiu pela distribuição 
irregular de receitas; contratações irregulares; uso de 
pessoas interpostas, ou seja, laranjas; trocas socie-
tárias para fins ilícitos; criação de empresas offshore 
para evasão de divisas, lavagem de dinheiro e caixa 
dois. Isso está no relatório da CPI dos Bingos. Essa 
é a realidade.

Além do mais, qualquer serviço de saúde e o Mi-
nistério da Saúde indicam que, quanto ao estímulo à 
jogatina, como está sendo feito, inclusive com aposen-
tados, pessoas idosas, as máquinas caça-níqueis são 
as coisas que mais viciam o cidadão em qualquer jogo. 
Então, é evidente que isso é um estímulo à atividade 
ilícita. A contravenção não é de interesse público. 

Nós devíamos estar votando aqui o Plano Nacio-
nal de Educação, devíamos estar votando aqui a as-
sistência farmacêutica integral para o povo brasileiro. 
Mas estamos votando a legalização dos bingos. E o 
pior de tudo é que vêm os álibis, que dizem que haverá 
muito dinheiro para a saúde pública. 

Há aqui um documento do Governo – aqui esti-
veram, em março, o Ministério da Justiça, o Ministério 
da Fazenda, a Caixa Econômica, a Receita Federal 
para manifestarem posição contrária à liberação dos 
bingos – dizendo que o envio da verba que dizem que 
servirá à saúde não ocorrerá de fato, pois a cobrança 
de remuneração, a título de royalties pelo exercício de 
atividade econômica que não constitui serviço público, 
é incompatível com a Constituição. É inconstitucional. 
E há outros que o Deputado José Genoíno citou aqui 
– teria de ser feito por projeto de lei complementar. 
Logo, essa atividade certamente não contribui para a 
imagem do Congresso Nacional, não é de interesse 
público e não é de interesse do povo brasileiro.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 
encaminhar, concedo a palavra ao Dr. Paulo César, 
que falará a favor da matéria.

O SR. DR. PAULO CÉSAR (PR-RJ. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Deputados, em pri-
meiro lugar, quero pedir aos nobres pares que vêm a 
esta tribuna falar a favor ou contra que, em nome do 
povo brasileiro e desta Casa, tenham mais respeito 
com os Parlamentares e com os telespectadores que 
estão em casa. S.Exas. falam coisas que deixam horro-
rizado qualquer cristão. Usam termos que nos deixam 
boquiabertos, para denegrir a imagem desta Casa.

Então, vamos defender a nossa tese, mas de 
acordo com a ética, a moral, o respeito, a cortesia. 
Vamos evocar um pouquinho da nobreza de cada um 
e tratar com mais respeito os nobres pares.

Os Deputados que estão aqui em final de manda-
to, exercendo com dignidade seu trabalho, votando a 
favor do povo brasileiro, são acusados na tribuna desta 
Casa; e o País inteiro assiste às sessões. Dizem que 
há Deputados ganhando propina para votar a favor ou 
contra a matéria, que há Deputados sendo comprados, 
que há Deputados sendo cerceados por lobistas.

Vamos ter mais respeito. As pessoas que estão 
acostumadas com essa prática ou que agora estão 
cuspindo no prato em que comeram... Nós sabemos 
que muitos da bancada do Rio de Janeiro se elegeram 
com o dinheiro do jogo do bicho, e agora ocupam esta 
tribuna. Quantos e quantos se elegeram com o dinhei-
ro do bingo! Quantos se elegeram com o dinheiro do 
caça-níquel! E vêm até aqui generalizar, pedir respeito 
a todos os colegas que estão votando de acordo com 
a própria consciência. Não se pode vir à tribuna fazer 
acusação de que o colega está sendo comprado ou 
sendo assessorado. Aqueles que são contra a legaliza-
ção do jogo querem que a ilegalidade continue, pois a 
melhor forma de se ganhar dinheiro é justamente com 
a ilegalidade. Quantas delegacias são mantidas pelo 
jogo do bicho! Em quantos batalhões de Polícia Militar 
o comandante é abastecido por milhares de reais todo 
mês! Quantos políticos têm mansões mantidas pela 
contravenção! Quantos juizes, quantos desembarga-
dores! Então, não me venham com falsa moralidade. 
Não digam que os Parlamentares estão levando isso 
ou aquilo. Temos exemplo no Rio de Janeiro, onde vá-
rios delegados recebem propina. O comandante do 
batalhão e o político que comanda o curral eleitoral 
recebem propina do jogo. Algumas pessoas são contra 
a legalização do jogo porque gostam da ilegalidade. 
Na ilegalidade estão as melhores formas de se arre-
cadar um dinheirinho. 

Então, Sr. Presidente, em nome do povo brasilei-
ro, peço que haja mais respeito com esta Casa. Seja-

mos mais corteses com os colegas. Não deveríamos 
sair fazendo acusações levianas. Isso não faz parte 
do Congresso Nacional, isso não faz parte da Câmara 
dos Deputados.

Estamos aqui para votar a favor dos mais de 200 
mil empregos que irão ser criados neste País. Esta-
mos aqui para votar a favor dos impostos que serão 
investidos na educação, na saúde, nos esportes e na 
segurança pública. Por isso, estamos aqui defendendo 
a legalização do bingo. 

Acho que o poder público brasileiro tem total ca-
pacidade de fiscalizar, de administrar e de fazer com 
que os bingos funcionem dentro da legalidade neste 
País.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 

Presidência indaga ao ilustre Deputado Dr. Paulo Cé-
sar, que está respondendo pela Liderança do PR, se 
concorda com que a votação do requerimento seja 
feita apenas pelo encerramento da discussão, ou pela 
discussão e encaminhamento.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Discussão e enca-
minhamento.

O SR. ARNALDO JARDIM (PPS-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Pelo encerramento da dis-
cussão, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Encer-
ramento da discussão. Retira o encaminhamento?

O SR. ARNALDO JARDIM – Sim.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sim.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – O 

Plenário e os Srs. Líderes concordam?
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – O.k., Sr. Pre-

sidente. Tudo bem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – O.k.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – En-

tão, orientação de bancada sobre o encerramento da 
discussão.

Como vota o Bloco Parlamentar PMDB/PTC?
Encerramento de discussão. Quem quiser vota 

“sim” e...
O SR. DARCÍSIO PERONDI (Bloco/PMDB-RS. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votamos “sim”, porque discutimos isso durante um ou 
dois anos. A Comissão Especial ouviu exaustivamente 
técnicos, promotores, profissionais, pessoal da Caixa, 
empresários. O assunto foi amplamente discutido. En-
tão, é falácia dizer que não foi discutido.

Por isso, queremos “sim” o encerramento.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Como 

vota o PT?
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O SR. EDUARDO VALVERDE (PT-RO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PT 
vota “sim”, mas, no mérito, boa parte da bancada votará 
contra o projeto dos bingos, entendendo que a matéria 
já está madura para ser derrotada em plenário.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Como 
vota o PSDB?

O SR. GUILHERME CAMPOS (DEM-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, en-
quanto o PSDB se define, o Democratas vota a favor 
do encerramento da discussão, pelo acordo já conce-
bido na Casa, para que possamos prosseguir com o 
processo de votação.

Realçamos que o mérito vai ser votado nominal-
mente e lamentamos, aproveitando a oportunidade, a 
não colocação em pauta do projeto das microempre-
sas, o PL 591, de 2007, que trata especificamente da 
extensão na tabela dessas empresas. 

Estamos tratando de bingo, um assunto que pode 
ser muito mais importante para alguns, mas para a 
grande maioria e para as 600 mil empresas que vão 
deixar de estar enquadradas no SIMPLES nacional 
seria muito mais importante a apreciação do PL 591.

Somos a favor do encerramento da discussão.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Como 

vota o PSDB?
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB-

SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, primeiramente vamos deixar claro que o Brasil 
inteiro olha espantado para esta Casa e para este de-
bate ao ver que um tema dessa relevância, os bingos, 
consegue pressionar, inverter a ordem de votação e 
colocar matérias de alta responsabilidade em segundo 
plano para que o projeto do bingo seja votado. Fizemos 
um acordo. Queremos ver o nome de cada Parlamen-
tar. Se é a favor da lavagem de dinheiro, se é a favor 
de viciar o povo, se é a favor de extorquir dinheiro do 
povo, que deixe o nome aí para a população poder 
ver. Fizemos um acordo e vamos votar, sim, o encer-
ramento da discussão para termos a votação nominal 
do mérito da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – PSDB, 
“sim”.

Como vota o Bloco PSB/PCdoB/PRB? (Pausa.)
Como vota o PR?
O SR. DR. PAULO CÉSAR (PR-RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O PR vota “sim”, Sr. Presi-
dente, pelo encerramento da discussão.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Como 
vota o PP?

O SR. ROBERTO BRITTO (PP-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – O PP vota “sim”, Sr. Presi-
dente, pelo encerramento da discussão também. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Como 
vota o PDT?

O SR. PAULO PEREIRA DA SILVA (PDT-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – O PDT vota “sim”, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Como 
vota o PTB?

O SR. ERNANDES AMORIM (PTB-RO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quan-
do estivemos no Senado, só para dar uma explicação 
rápida, fizemos um convite ao Sr. Ciro Batelli, um dos 
mais entendidos em jogos em Las Vegas. Esse cidadão 
chegou ao Senado e fez uma explanação maravilho-
sa, mostrou todos os benefícios que trazem os jogos 
à economia de um país, ao setor de turismo e outros, 
principalmente na geração de empregos.

Não vejo com que interesse escuso muitos Par-
lamentares aqui têm medo de dar apoio à geração de 
emprego. Todo mundo sabe que em cada esquina ou 
em cada lugar importante há um cassino, há jogos no 
Brasil. Mas, não, querem tudo às escondidas, porque 
dali sobra alguma coisa para algum...

(O microfone é desligado.) 
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Como 

vota o PTB?
O SR. ERNANDES AMORIM – Por isso, Sr. Pre-

sidente, votamos “sim” pelo encerramento, e votamos 
“sim” pela aprovação do projeto.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – PTB, 
“sim”. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – O 
PSC, como vota? 

O SR. ARNALDO JARDIM (PPS-SP. Pela ordem 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PPS vota 
“sim”, pelo requerimento que encerra a discussão, 
reiterando aquilo que é fruto do acordo, mas já adian-
tando seu posicionamento quanto ao mérito. Seremos 
contrários à matéria e queremos vê-la nominalmente 
votada. Reafirmamos isso.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – O 
PV, como vota?

O PMN, como vota?
O SR. FRANCISCO TENÓRIO (PMN-AL. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, esta 
matéria já foi discutida, mexida e remexida. Por isso o 
PMN vota “sim”, pelo encerramento da discussão.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – O 
PSOL, como vota?

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSOL não 
participou de acordo. Agora, é óbvio que a votação nomi-
nal da matéria, em se chegando até este momento, tem 
que ser feita, para cada um assumir sua posição. 

Em segundo lugar, não dá para encerrar a dis-
cussão de uma matéria que chegou aqui numa cele-
ridade inusitada, teve dois dias sucessivos de votação 
de urgência – na primeira foi derrotada e na segunda, 
aprovada –, que envolve questão cultural, fiscal, cri-
minal e de lazer. 

Este não é o parlamento de Las Vegas, nem lu-
gares onde cassinos e jogatina são a grande fonte de 
renda e devem ser exemplares para o País. 

Sr. Presidente, quero, por fim, encaminhando 
contra o encerramento da discussão, lembrar que vá-
rios órgãos do Governo, do Judiciário, encaminharam 
a esta Casa em nota técnica. Pelo menos isso tem que 
ser levado em consideração. 

O atual projeto de legalização dos bingos não 
permite que o Estado brasileiro construa sistemas de 
regulamentação e fiscalização capazes de evitar que 
essa atividade se mantenha livre da sanha lucrativa 
da criminalização organizada. Nós já temos crime or-
ganizado demais. Fazer parceria público-privada en-
volvendo o Legislativo não é adequado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Como 
vota o PHS?

O SR. MIGUEL MARTINI (PHS-MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós também 
queremos fazer coro com todos os Parlamentares que 
entendem que, primeiro, há muitos outros projetos de 
altíssimo interesse da sociedade brasileira que não 
foram mas deveriam ser pautados. Segundo, nós sa-
bemos, por pesquisas e estatísticas, o malefício que 
a jogatina, especialmente o bingo, causa ao cidadão 
e à família brasileira.

Portanto, nós queremos aproveitar, ao orientar o 
voto “não” e “não” – “não” a este requerimento e “não” 
ao mérito – para convocar todos os Deputados e De-
putadas que tenham esse compromisso e queiram 
votar “não” a virem ao plenário votar “não” na votação 
nominal.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Como 
vota o Bloco PSB/PCdoB/PRB?

O SR. DANIEL ALMEIDA (Bloco/PCdoB-BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – O Bloco orienta o 
voto “sim”, Sr. Presidente. A matéria já foi amplamen-
te debatida na Casa. Estamos prontos para deliberar 
sobre o mérito.

Votamos “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – 
“Sim”.

O SR. ROBERTO SANTIAGO (PV-SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – O PV orienta “sim”, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – O 
PV vota “sim”.

O SR. HUGO LEAL – O PSC, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Como 

vota o PSC?
O SR. HUGO LEAL (PSC-RJ. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – O PSC orienta “sim” também, 
Sr. Presidente.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY – Sr. Presidente, 
pela Minoria.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Como 
vota a Minoria?

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB-PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Pre-
sidente.

É só o encerramento da discussão, o encami-
nhamento permanece.

A Minoria, com exceção do PSOL, orientaram 
pelo encerramento, com a ideia de que pode derrotar o 
projeto hoje. Nós acabamos de consultar a Associação 
Brasileira de Loterias. O total das 11.300 lojas encerram 
o faturamento deste ano em 9 bilhões de reais. Total! 
São 4,5 bilhões de reais em impostos.

Eu fico imaginando um movimento econômico tão 
grande que vai tomar conta do País, vai liquidar com as 
loterias da Caixa Econômica ou gastar o dinheiro das 
famílias. Tenho uma preocupação muito grande com 
este projeto do ponto de vista da estabilidade familiar 
brasileira – comida, medicamento.

Nós acompanhamos. Vamos votar contra depois. 
Temos argumento suficiente para mostrar que o projeto 
é inadequado e para provar que os defensores do bin-
go são mais fortes do que os dos outros projetos que 
estão esperando, como o da microempresa.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Em 

votação o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira.) – Os 

Srs. Deputados que aprovam o encerramento da dis-
cussão permaneçam como se encontram; os que são 
contrários levantem o braço. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – O 

projeto foi emendado.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Há 
sobre a Mesa o seguinte:

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

DESTAQUE DE BANCADA (PREFERÊNCIA)
(PR)

“Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos 

termos do art. 161, inciso IV c/c seu § 2º, do 
RICD, destaque de preferência para votação 
da Emenda Substitutiva Global nº 3, apresen-
tada em plenário.

Sala das Sessões, 7 de dezembro de 
2010. – Linconl Portela Vice-Líder do PR”

O SR. PAES DE LIRA (Bloco/PTC-SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, para 
declaração de voto: votei “sim” à retirada de pauta e 
“não” ao encerramento da discussão.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 

declaração de voto é feita por escrito.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra à ilustre Deputado Gorete Pereira, 
para oferecer parecer às emendas de Plenário, pela 
Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria 
e Comércio.

A SRª. GORETE PEREIRA (PR-CE. Para emitir 
parecer. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, eu estou configurando que 
a aprovação do Projeto de Lei nº 2.944, de 2004, vai 
dar, contrariamente ao que foi dito aqui, transparência 
importante para esta Casa, porque nós sabemos que 
o que ocorre hoje não tem controle nenhum, nós não 
sabemos a que vem, nós não sabemos nem quem tem 
e quem são os donos. Precisava realmente haver re-
gulamentação, o que está existindo hoje nesta Casa. 
Com certeza, sua aprovação vai dar contribuição muito 
grande à sociedade.

De acordo com o parecer das emendas de Ple-
nário, foram acatadas as Emendas nºs 2, 3, 4, 6, 9 e 
10. Somos contrários às Emendas nºs 1, 5, 7, 8, 11, 
12, 13, 14, 15 e 16.

Sala das sessões, 14 de dezembro de 2010.
Relatora.

Muito obrigada, Sr. Presidente.

Durante o parecer da Sra. Gorete Pereira, 
o Sr. Inocêncio Oliveira, 2º Secretário, deixa a 

cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Nelson Marquezelli, 4º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Marquezelli) – Para 
oferecer parecer às emendas de plenário, pela Comis-
são de Finanças e Tributação, concedo a palavra ao 
Deputado João Dado.

O SR. JOÃO DADO (PDT-SP. Para emitir parecer. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, em primeiro lugar, quero dizer que estou 
convencido da importância da legalização dos jogos 
de bingo no Brasil, assim como estou convencido da 
criminalização das atividades à margem da lei. Nós pa-
decemos no nosso País. Por conta de leis anteriores, 
não há criminalização e principalmente controle efetivo 
e eficiente por parte do Estado dessas atividades.

Além disso, na Comissão de Finanças e Tributa-
ção, elaboramos substitutivo que determina diversas 
obrigações para que seja abandonada ou fique pre-
judicada a figura do laranja ou do hipossuficiente no 
exercício dessa atividade econômica.

Gostaria de salientar também que fizemos uma 
subemenda aglutinativa global, em consenso com os 
Deputados Regis de Oliveira e Gorete Pereira, os ou-
tros dois Relatores, que é do conhecimento do Plená-
rio. Ela engloba as Emendas de Plenário nºs 2, 3 e 4, 
além do voto em separado do Deputado Pepe Vargas, 
na Comissão de Finanças e Tributação.

Portanto, nós estamos consistindo as Emendas 
nºs 6, 9 e 10, às quais damos parecer favorável, na 
subemenda substitutiva aglutinativa global, que já ofe-
recemos ao Plenário preliminarmente, porque, até a 
sessão de hoje, nós só tínhamos quatro emendas de 
plenário, as Emendas nºs 1, 2, 3 e 4, e fizemos uma 
subemenda global.

Neste momento, gostaria de definir meu voto fa-
vorável às Emendas de Plenário nºs 2, 3, 4, 6, 9 e 10 
e desfavorável, portanto pela rejeição, às Emendas nºs 
1, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15 e 16.

Sr. Presidente, só para esclarecer, já estamos 
formatando, aglutinando as Emendas nºs 6, 9 e 10 
àquela subemenda aglutinativa global cuja cópia já 
está de posse dos representantes de todos os parti-
dos aqui da Casa.

Então, pedimos alguns minutos para podermos 
oferecer ao Plenário uma subemenda substitutiva aglu-
tinativa global, aquela já de conhecimento do Ple-
nário, mais as Emendas nºs 6, 9 e 10, que estamos 
acatando.
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Durante o parecer do Sr. João Dado, o 
Sr. Nelson Marquezelli, 4º Secretário, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Inocêncio Oliveira, 2º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 
oferecer parecer às emendas de Plenário, pela Comis-
são de Constituição e Justiça e de Cidadania, concedo 
a palavra ao ilustre Deputado Regis de Oliveira.

O SR. REGIS DE OLIVEIRA (PSC-SP. Para emitir 
parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, fui Relator deste texto na Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania, e lá, como 
aqui, as restrições eram exatamente as mesmas: o 
jogo enseja corrupção e lavagem de dinheiro.

Pergunto: hoje o Brasil é um País absolutamen-
te saneado? Não há corrupção? Não há lavagem de 
dinheiro? Não há nada disso no País?

Tive a curiosidade de examinar casas de jogo – 
não daqui, claro, de outros países –, para saber como 
se dava a fiscalização e se era possível fiscalizar a 
máquina completamente. É absolutamente possível, 
a máquina é absolutamente controlável, como são 
todas as máquinas, seja de jogo, seja de transações 
bancárias, seja de funções controles diversos, como 
tantas que há nesta Casa. Máquinas são absolutamen-
te controláveis e podem ser desligadas no lugar onde 
funcionam ou de outro lugar distante.

Portanto, alegar que a Receita não tem condições 
de controle não procede. Alegar que o jogo pode dar 
margem à lavagem de dinheiro procede, já que ele e 
qualquer outra atividade pode dar margem a isso – há 
poucos dias foram apreendidas duas fazendas de Fer-
nandinho Beira-mar: lavagem de dinheiro.

Agora, hoje, da forma em que se encontra o jogo 
no País hoje, ele se dá na surdina, nos desvãos da 
dignidade, na imoralidade, na corrupção. E o que se 
quer fazer hoje aqui é legalizar o jogo, trazê-lo para 
o controle do Estado e da sociedade, nada mais do 
que isso.

E disso não decorrerá nenhum problema. A Re-
ceita Federal terá absoluto controle do jogo. É ela que 
vai credenciar as casas, é ela que vai determinar o uso 
da máquina, é ela que vai lacrar e abrir as máquinas. 
E aí alguém vai perguntar: “Mas e o grande jogador 
que está por trás disso tudo?” Não haverá esse gran-
de jogador por trás de tudo, porque estamos limitan-
do a três o número máximo de casas por proprietário, 
exatamente para pulverizar por toda a sociedade os 

proprietários de jogo – que, por consequência, não 
poderão dominar o jogo no Brasil.

Meus senhores, nós temos de nos questionar 
sobre qual é o limite do Estado. Se não aprovarmos o 
texto – o que vai depender de todos, claro –, precisa-
remos definir qual o limite da intervenção do Estado 
na atividade econômica. O art. 170 da Constituição 
Federal assegura que a liberdade econômica é ampla 
para todos os empresários.

Quais as exigências para isso? Primeiro, trans-
forma-se o que é atualmente contravenção, portanto 
punida com uma pena pequena, em crime. Hoje, qual-
quer bar de São Paulo tem sua maquininha de caça-
níqueis – e caça-níqueis são proibidos.

Não estamos propondo a liberação dos caça-
níqueis, como ouvi de alguns oradores que subiram à 
tribuna. Os caça-níqueis permanecerão completamente 
proibidos. Propomos a legalização do bingo e o bingo 
de cartela. Somente isso e nada mais. Com isso, le-
galizaremos uma atividade já muito comum entre nós: 
santas casas e igrejas promovem esse tipo de jogo para 
arrecadação de fundos para sua sustentação. A nossa 
realidade é que pedem ao juiz, ao promotor e ao dele-
gado que saiam da cidade, e realizam o bingo, repito, 
com o fim de arrecadar fundos. Isso é absolutamente 
insensato, mas é o que ocorre. Como o jogo é proibido 
e não há a possibilidade de que ele ocorra nos recintos 
apropriados, as pessoas recorrem a isso.

Muito bem, e como se dá o controle da máqui-
na? Para abrir uma casa de bingo, a pessoa deve ter o 
capital mínimo de 1 milhão de reais na declaração do 
Imposto de Renda. Isso vai impedir que algum laran-
ja faça o negócio – terá de ser um laranjão, mas aí é 
outra história. Essa pessoa também terá de depositar 
200 mil reais como garantia por futuros danos. Por con-
sequência, terá de dispor de 1 milhão e 200 mil reais 
para o início das suas atividades. Depois o problema 
é passado para o Município. Exigimos ainda que, para 
sua abertura, a casa tenha, no mínimo, 50 emprega-
dos, o que implica abertura obrigatória de postos de 
trabalho no País. E mais: no caso de estabelecimen-
to com capacidade superior a 500 mil assentos, ele 
será obrigado a oferecer música ao vivo, o que implica 
abertura de mercado de trabalho para músicos, além 
de, claro, mercado de trabalho para serviços de hotel, 
limpeza e segurança.

Isso é pouco para um país que pretende crescer? 
Um país que tem pela frente uma Copa do Mundo e, 
futuramente, uma edição dos Jogos Olímpicos não 
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quer ter jogo? O mundo inteiro tem jogo. Não gosto 
de jogo e não jogo, mas sempre que viajo para fora 
do País constato facilmente que há jogo em todos os 
países do mundo. Há jogo nos Estados Unidos, no Ca-
nadá, no México, em toda a América Latina, na Ásia, 
na Europa. Por que não pode haver jogo também no 
Brasil? Por que vai dar margem à lavagem de dinhei-
ro? Insensatez. Pode, sim, dar margem à lavagem de 
dinheiro, mas dizer que é fatal o vínculo entre uma 
e outra coisa não procede. É antes a proibição que 
encoraja a lavagem de dinheiro e a corrupção, como 
acontece hoje: tudo nos desvãos da ilegalidade, pas-
sando pela corrupção policial.

Trazer o jogo para a legalidade, Sr. Presidente, 
exigindo um aporte mínimo de capital, é abrir um mer-
cado de trabalho enorme em todas as atividades que 
citei. Mantém-se a proibição dos caça-níqueis, mas 
transformando-se em crime o que hoje é contraven-
ção. E toda atividade fica sob o controle absoluto da 
Receita Federal.

Como se tudo não bastasse, hoje o Estado brasi-
leiro não arrecada um real sequer com isso. Se aprova-
da a lei, passará a arrecadar Imposto de Renda do em-
presário, Imposto de Renda de cada aposta vencedora, 
que será comunicada on-line à Receita Federal. De todo 
o País, a Receita receberá uma declaração diária, on-
line, de todas as apostas vencedoras, para evitar que 
haja compra das apostas vencedoras. Ora, tudo isso 
vai legalizar a atividade e dar a ela dignidade. Todos 
poderão trabalhar com sossego e tranquilidade.

Isso também vai significar recursos para o Muni-
cípio. O Deputado João Dado acolheu uma das emen-
das que reparte os recursos com os Estados e com os 
Municípios, que vão ter interesse em também controlar 
a entrada de recursos.

Ao lado disso, satisfeito o Imposto de Renda, o 
IPTU e o ISS, 85% da receita arrecadada com o jogo se 
destinam ao pagamento de apostas, obrigatoriamente, 
e também isso será controlado pela Receita, que tem 
condições de controlar a destinação desse recurso.

A partir daí, 17% dos recursos que sobrarem se-
rão pagos 14% à saúde, como pretende o Deputado 
Darcísio Perondi, 1% à segurança pública, 1% ao tu-
rismo, 1% ao esporte. Estamos em véspera de Copa 
do Mundo e de Olimpíada, e esse recurso poderá ser 
canalizado para isso.

E não venham dizer que isso é contribuição e 
que, portanto, exige lei complementar. Absolutamen-
te não; isso é contrato: quem estiver na casa de bingo 

fará um contrato de jogo previsto no Código Civil. Não 

há nada de contribuição, que é algo que se arrecada 

obrigatoriamente do contribuinte. Não é essa a hipó-

tese, não estamos falando absolutamente de maté-

ria tributária; não é isso. Como se isso não bastasse, 

todas essas destinações terão de ser empregadas e 

fiscalizadas, porque estão sendo criados fundos apro-

priados para elas.

Por consequência, senhoras e senhores, qual é 

o defeito do texto? É absolutamente controlado pela 

Receita. Arrecadam-se tributos, abrem-se empregos 

à vontade. A Polícia pode perfeitamente controlar isso. 

Mas não podemos confundi-la com a improbidade po-

licial, que eventualmente vai tentar vincular-se ao jogo 

para arrecadar recursos fáceis. Essa é outra história. 

Não estamos cuidando disso.

Finalizo lembrando quanto sustentei na Comis-

são de Constituição e Justiça e Cidadania a aprovação 

desse texto. Se é urgente ou não, a Câmara já deci-

diu – não me interessa essa discussão. Mas tudo isso 

leva, é minha opinião. Portanto, não há nenhuma eiva 

de inconstitucionalidade; juridicamente, este projeto é 

adequado. Os recursos têm destinação específica, o 

projeto está vazado em boa técnica legislativa e, por 

consequência, o parecer do Relator, na Comissão de 

Constituição e Justiça e Cidadania, é pela aprovação 

do texto.

Este é o parecer.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Quan-

to à emenda substitutiva de plenário, nobre Deputado 

Regis de Oliveira? 

O SR. REGIS DE OLIVEIRA – O parecer segue 

exatamente o relatório do Deputado João Dado, ou 

seja, é pelo acolhimento das Emendas, salvo engano 

as de nºs 4, 5 e 6; e, na proposta dele, pelo acolhimen-

to desta. É exatamente o parecer, acompanhando o 

relatório do Deputado João Dado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Em 

votação a subemenda substitutiva aglutinativa global 

às emendas de plenário e ao texto do PL 2.944, de 

2004, oferecidas pelo Relator da Comissão de Finan-

ças e Tributação, ressalvados os destaques.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 
encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado 
Rodovalho, que falará contra a matéria. (Pausa.)

Para encaminhar, concedo a palavra ao nobre 
Deputado Vanderlei Macris, que falará contra a ma-
téria. (Pausa.) 

Para encaminhar, concedo a palavra ao nobre 
Deputado Luiz Carlos Hauly, que falará contra a ma-
téria. 

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB-PR. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Par-
lamentares, ouvimos os Relatores e ficamos mais 
preocupados. 

Imaginem a seguinte situação: as casas de bingo 
podem chegar a 6 mil. Se cada casa de bingo tiver, no 
mínimo, 320 pessoas, serão 1 milhão e 920 mil pes-
soas todos os dias, no mesmo horário. Se cada uma 
gastar 100 reais, serão 192 milhões de reais por dia; no 
mês, serão 5 bilhões e 700 milhões. Imagine se essa 
mesma pessoa, nos 30 dias, perder 100 reais por dia 
– ela perde 3 mil reais no mês. Se alternarem, milhões 
de pessoas frequentarão as casas de bingo. 

Este projeto é contra a família, é contra a eco-
nomia popular, é contra os interesses do País. Nós 
temos um sistema federal de loteria no Brasil. A Caixa 
Econômica Federal fatura 9 bilhões por ano, e metade 
desse valor vai para o Governo, que sustenta a Cruz 
Vermelha, as Paraolimpíadas, as Olimpíadas, os pro-
gramas sociais. Sobre a outra parte incide o imposto 
de renda.

Mas imaginem 6 mil proprietários particulares 
gerando um passivo trabalhista – porque não pagam! 
–; daqui a pouco, as casas lotéricas vão ter que entrar 
no Super-SIMPLES, porque não vão pagar encargos 
patronais e trabalhistas. Imaginem, senhores, o que 
vai acontecer com o nosso País! 

Não é à toa que a jogatina é um vício, uma doen-
ça que atinge, sem haver a liberalização, 4,5 milhões 
de pessoas. Consultem o trabalho realizado pela Uni-
versidade Federal de São Paulo. Acessem no Google 
o site da Universidade Federal de São Paulo e leiam o 
estudo sobre ludopatia e suas consequências. O pior 
é que 90% das pessoas não sabem que ficam doen-
tes ou viciadas. É como a droga, a bebida alcóolica, o 
comprador compulsivo – compulsão também é doen-
ça. O comprador compulsivo fica viciado, endivida a 
família. Atualmente há viciados em cigarro. Maconha 
é mais um vício!

Se a intenção é combater, com a legalização V. 
Exas. estão abrindo caminho para a legalização das 
drogas, sem dúvida alguma. Que diferença há entre o 
viciado em jogatina, o viciado em bebida alcóolica e o 
viciado em droga? Não vejo nenhuma diferença. Além 
do mais, a fragilidade do ser humano é muito grande. 
Tanto é verdade que o poder concentrado dos bingos 
há anos quer reabri-los.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
clua, nobre Deputado Luiz Carlos Hauly.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY – Sr. Presidente, 
o Relator falou por 20 minutos. Já havia relatado a 
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matéria antes. Por isso, peço um pouco de tolerância 
a V. Exa.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para o 
Relator não há tempo determinado, nobre Deputado.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY – Desculpe-me. 
Não precisa brigar com este orador.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Não 
leve nenhuma suspeita sobre a Presidência.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY – Não precisa bri-
gar com o orador. Eu só estou defendendo uma causa 
justa, em se tratando de um País que possui 4 milhões 
e 300 mil microempresas. Esta Casa, no entanto, não 
tem força para colocar na pauta o projeto que trata do 
aumento do teto e da melhoria do Super-SIMPLES. Nós 
perdemos para o lobby dos bingos. Vejam a distinção 
dos problemas e da ordem de grandeza. Para a saú-
de, o Brasil tem uma arrecadação de Primeiro Mundo 
e serviço de Terceiro ou Quarto Mundo. Arrecadação 
existe, mas não sairá dinheiro para a saúde deste pro-
jeto, não. Não se enganem, não se iludam! O Brasil tem 
uma das maiores arrecadações do mundo.

Quem é a favor da liberação dos bingos? O Mi-
nistério Público é contra; a Polícia Federal é contra; o 
COAF é contra; a Caixa Econômica Federal é contra; 
as igrejas, a família, a população são contra. Quem é 
a favor? Em nome de quê? Da legalização? Em se tra-
tando de emprego, o Brasil nunca teve uma situação 
tão boa de empregabilidade. A Ministra Dilma Rousseff 
ganhou a eleição em cima do potencial econômico. A 
economia cresce a 7% do PIB e gera empregos, ri-
quezas e impostos. 

Ora, destinar dinheiro para a saúde, para a edu-
cação e para a segurança é decisão de governo Não 
é uma atividade econômica como o bingo que vai re-
solver os problemas. Na verdade, o bingo vai agravar a 
situação em que estamos e trazer mais problemas. 

Votamos “não” a este projeto.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 

encaminhar, concedo a palavra ao ilustre Deputado 
Arnaldo Faria de Sá, que falará a favor da matéria.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Par-
lamentares, diante de tudo o que ouvimos, acabou a 
lavagem de dinheiro, acabou a corrupção, acabaram 
todos os problemas, porque os bingos estão fechados. 
E essa não é a verdade. Nós sabemos que existem 
várias situações e que tanto a lavagem de dinheiro 
quanto a corrupção podem ocorrer. 

O argumento de uma nota técnica de que a Re-
ceita Federal, o Ministério Público Federal, a Caixa 
Econômica Federal e a Polícia Federal não têm com-
petência para fiscalizar é a declaração de incompe-
tência de todos os órgãos públicos. Aliás, lembro-me 

de um detalhe que já mencionei: a arrecadação é on-
line. Se ela é on-line, o controle é absoluto. Lembrou 
o Deputado Regis de Oliveira que o controle é feito a 
distância. 

Assim, não há que se falar nessas condições. 
Quem usa esse argumento o faz porque quer continuar 
mantendo a ilegalidade, quer continuar beneficiando-
se, locupletando-se da contravenção ou de qualquer 
outra forma de vantagem escusa. 

Portanto, para acabar de uma vez por todas com 
isso, queremos regulamentar esta situação. Várias 
igrejas e várias santas casas até hoje continuam rea-
lizando os bingos filantrópicos, os bingos tradicionais. 
Queremos regularizar esta situação, torná-la clara. 
Aliás, na proposta do substitutivo existe uma definição 
dessa condição.

Queremos acabar com essa hipocrisia. Vamos 
regulamentar e definir essa situação de maneira cla-
ra, transparente. Precisamos encontrar uma solução 
alternativa. 

Eu não posso concordar, nem aceitar – peço 
desculpas, em nome de todos os auditores fiscais da 
Receita do Brasil – que eles sejam chamados de in-
competentes, que os componentes da Polícia Federal 
sejam chamados de incompetentes ou que os compo-
nentes da Caixa Econômica Federal sejam chamados 
de incompetentes. 

Aí, eu até abro uma exceção. Eles estão, na ver-
dade, querendo continuar como única banca de jogo 
no Brasil. A única banca é a Caixa Econômica Fede-
ral. Por isso, ela não quer concorrência alguma nem a 
regulamentação dos bingos.

Tenho certeza de que a própria Caixa Econômica 
Federal sabe que a regularização vai permitir uma en-
trada de recursos de cerca de 7 bilhões para a saúde, 
um percentual de 1% para a cultura, um percentual de 
1% para o esporte, um percentual de 1% para a segu-
rança pública. Portanto, está às claras tudo aquilo que 
será regulamentado nesse projeto.

Vamos acabar de vez com essa história de que 
queremos dar vantagens. Quem muito fala sobre la-
vagem de dinheiro é quem deve fazê-lo; quem muito 
fala em corrupção é quem deve fazê-la. Nós queremos 
tudo às claras, tudo transparente e que, de uma forma 
objetiva, haja a regulamentação dos bingos.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 
falar contra a matéria, concedo a palavra ao ilustre De-
putado Marcelo Itagiba.

O SR. MARCELO ITAGIBA (PSDB-RJ. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, venho com muita 
tranquilidade dizer que a questão do bingo já não deu 
certo no passado; continuará a não dar certo no pre-
sente e não dará certo no futuro. Já foi instrumento de 
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corrupção das federações esportivas – todos se es-
quecem disso. Todos se esquecem da Lei Zico. E no 
que resultou a Lei Zico? Posteriormente, com os mes-
mos argumentos hoje aqui apresentados, votou-se a 
Lei Pelé, e todo mundo viu no que ela se transformou: 
num antro de corrupção.

Aqui nós falamos de corrupção com muita tran-
quilidade. Sabem por quê? Porque isso está compro-
vado até por uma CPI desta Casa, da qual muitos dos 
Srs. Parlamentares daqui participaram, constataram e 
verificaram. E quase atingiu o gabinete próximo ao do 
Presidente da República. Todo mundo se esqueceu 
do Waldomiro Diniz, de suas ligações com um deter-
minado contraventor.

O que nós estamos observando é mais do mes-
mo. Quando se fala que será tudo muito bom porque 
se vai aumentar o controle, verificamos que isso não 
existe. Os próprios órgãos de controle dizem que não 
há como fazê-lo. Então, se não há como realizar esse 
controle, não há como aprovar esse tipo de jogo.

Por isso, um aspecto tem que ficar claro: houve 
ou não corrupção durante o processo da Lei Zico? 
Respondam V.Exas. Houve ou não houve corrupção 
durante a Lei Pelé? Houve. Isso ficou claro. As federa-
ções foram dominadas por quem? Pelos mesmos, por 
aqueles que exploram essa atividade criminosa. E essa 
norma se destina única e exclusivamente a eles.

Eu sei que a maioria aqui vai votar favoravelmen-
te porque acredita que o jogo é bom para os seus fi-
lhos, para as suas mulheres, para as suas mães. Mas 
existem outros que vão votar não por entenderem que 
isso é bom para as suas famílias, mas por entenderem 
que talvez isso seja bom para as suas famílias de uma 
outra maneira.

É por isso que eu tenho uma emenda – desafio 
V.Exas. a votarem na minha emenda – estabelecen-
do que esse jogo deva ser explorado exclusivamente 
pela Caixa Econômica Federal, sem possibilidade de 
delegação, pois a exigência de apenas 200 mil reais 
faz com que qualquer um desses contraventores possa 
montar uma empresa, como já fizeram no passado, e 
explorar essa jogatina.

Essa é a proposta que faço a V.Exas. Querem 
aprovar? Estão de peito aberto para essa aprovação 
em que não existe corrupção, não existe lobby, não 
existe nada disso, como V. Exas. estão cansados de 
dizer? Então, vamos aprová-la dessa forma, fazendo 
com que a Caixa Econômica Federal, que é quem de 
uma maneira geral explora o jogo no Brasil, explore com 
exclusividade o bingo, sem poder delegar tal função.

Desafio V. Exas. a votarem desta maneira, para 
que isso não vá às mãos da contravenção, para que 
isso não vá às mãos dos criminosos. É uma propos-

ta que me parece correta. Votem, mas tenham a co-
ragem de dizer que não estão votando para o bingo; 
estão votando também pelas máquinas caça-níqueis 
que estão colocadas em todos os lugares. Tenham a 
coragem de assumir isso aqui.

Vamos aos votos. Espero que V.Exas. sejam der-
rotados.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 
encaminhar, concedo a palavra ao ilustre Deputado Er-
nandes Amorim, que falará a favor da matéria. S.Exa. 
dispõe de 3 minutos.

O SR. ERNANDES AMORIM (PTB-RO. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, na verdade, esta 
discussão de jogos em cassinos já vem sendo feita 
há longo tempo.

Há pouco disse ali: quando estive no Senado Fe-
deral, convidei o Sr. Ciro Batelli, quando veio ao Brasil, 
para fazer uma palestra sobre a implantação de jogos 
em cassinos no Brasil.

Todos nós sabemos que em umas e outras es-
quinas de nosso País existem casas de jogos. Não é 
possível que a polícia, com toda a competência, e os 
grandes defensores do sistema policial federal e esta-
dual ou quem quer que seja não tenham conhecimento 
de que existam jogos nos Brasil.

Chega-se ao momento de legalizá-lo. Esse sis-
tema é uma profissão para alguns que estão desem-
pregados ganharem o seu pão. Às vezes, dizem que 
há exploração da aposentadoria de idosos e de outras 
pessoas que estão famintas, e que tal aposentadoria 
não dá para comprar o remédio ou a comida para se 
alimentar. E esta Casa não aprovou o aumento para 
os idosos.

Os cassinos podem gerar empregos. Evidente-
mente, muita gente que está envolvida até na crimina-
lidade e que busca oportunidade de ter um emprego 
em um cassino, em uma casa de jogos, vai mudar de 
pensamento e, a partir dali, ter o seu ganha pão.

Mas esta Casa já começou a ser a casa da dema-
gogia. Ninguém está pensando no problema de quem 
está desempregado, no problema de quem está pas-
sando fome, na falta de dinheiro para a saúde.

Eu sou do Estado de Rondônia, onde as pessoas 
morrem por falta de uma injeção para curar a malária 
ou outras doenças porque o Governo, de um modo 
geral, não tem ajudado a área da saúde. Com a le-
galização desses jogos, vamos ter a oportunidade de 
carrear recursos para fazer investimentos nas áreas 
da saúde e da educação, para fazer algo que venha 
prestigiar os menos favorecidos. 

Na verdade, alguns aqui não precisam ter um cas-
sino Já vivem das suas riquezas, do poderio de seus 
recursos. Falo isso porque fui um empregado domés-
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tico. Cheguei a ser Senador da República, Deputado 
Estadual, Deputado Federal, Prefeito. Estou aqui para 
trabalhar com seriedade. Acho que se muitos que vi-
vem perambulando à beira do desespero, usando dro-
gas como o crack, entrando na criminalidade tiverem 
a oportunidade de trabalhar em um cassino, em uma 
casa de jogos, não farão mal a ninguém. 

Seria melhor que cada Município pudesse decidir 
se quer ou não o jogo. O Brasil é formado por Municí-
pios, onde vive o povo. Se esta Casa não aprovar esse 
projeto, que cada Município elabore sua lei aprovando 
ou não a legalidade dos cassinos, já que na base dos 
Municípios estão as famílias, os desempregados, os 
idosos que precisam trabalhar.

Por isso, Sras. e Srs. Deputados, estamos aqui 
para votar a favor do projeto. Nunca recebi um litro de 
gasolina, não conheço quem é dono de cassino nem 
estou pedindo qualquer favor. Estou aqui, sim, para 
cumprir a minha obrigação de ajudar a legalidade, o 
trabalho, e não a roubalheira ou a corrupção que existe 
em parte da polícia brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao ilustre Deputado Paulo Bornhausen, 
para uma Comunicação de Liderança, pelo DEM. S.Exa. 
dispõe de 6 minutos na tribuna.

O SR. PAULO BORNHAUSEN (DEM-SC. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, hoje vou usar o espaço partidário para 
me referir a esta votação do Projeto de Lei nº 2.944, 
de 2004, que está na Ordem do Dia.

Eu gostaria de relembrar – porque é importante, 
Srs. Deputados, inclusive aqueles que estão nos ga-
binetes e, quando chegam ao plenário, às vezes não 
sabem direito o que está acontecendo, verificam o 
painel e votam com a Liderança – que há 8 anos nós 
vivemos aqui no Congresso Nacional um dos maiores 
escândalos da República envolvendo o jogo no Brasil, 
mais especificamente o bingo.

Àquela época, os que trabalhavam com o bingo 
– e aqui não quero generalizar dizendo que eram to-
dos, mas a grande parte – se utilizavam de liminares 
na Justiça para obter o funcionamento e não pensavam 
em fazer nenhum tipo de legalização, porque era uma 
atividade que ficava tangenciando, em todos os momen-
tos, a ilegalidade. Não precisavam pagar impostos, não 
tinham condições, mas faziam acordos com as polícias 
e acordos dentro da Justiça, nem sempre publicáveis 
– aliás, na maioria das vezes, não publicáveis.

Acabou num grande escândalo. Esse grande es-
cândalo acabou em grandes problemas no Congres-
so Nacional. E aí se volta à legalização do jogo, uma 
discussão legítima da sociedade. São os chamados 
vícios permitidos: álcool, tabaco e jogo.

Nós não somos hipócritas em achar que vamos 
proibir tudo. Podemos ser a favor ou contra, mas a le-
gislação para esse tipo de atividade tem de ser durís-
sima. A legislação tem de ter, com certeza absoluta, 
uma razão especial para existir. E essa razão tem de ser 
prover o Estado, primeiro, da capacidade de controle, 
através da lei que se vota para esse tipo de atividade. 
Ao mesmo tempo, os recursos desse tipo de atividade 
têm de ser bem utilizados e as suas localizações têm 
de ser determinadas para poder gerar algum tipo de 
ganho a mais para a sociedade.

E o que vemos nesse projeto não é isso. É ape-
nas a volta ao passado, com algumas vírgulas a mais. 
Este projeto é a volta do escândalo anunciado. Nós 
vamos ter na sociedade, daqui a pouco, daqui a 6, 8, 
10, 12 meses, após a aprovação, questões que en-
volvem o motor da violência, que gira o submundo da 
sociedade, turbinado por um projeto que é, na minha 
opinião, errado.

O Democratas assumiu uma agenda da sociedade 
para que possamos votar aqui o que é necessário. Já 
se falou das microempresas, que estão sendo relega-
das. São mais de 500 mil que vão deixar de usufruir 
do SIMPLES Nacional porque hoje o Governo não 
quis incluir o tema na pauta de votação, mas o bingo 
está na pauta.

A regulamentação da Emenda Constitucional nº 
29, que poderia ter sido aprovada há 8 anos e estaria 
possibilitando a destinação de mais recursos para a 
saúde, não está na pauta. Temos um requerimento de 
urgência para votar a extensão do Ficha Limpa para 
todos os Poderes da República, para estabelecer um 
padrão ético e moral nas nomeações de cargo em 
provimento no Judiciário, no Legislativo, no Executivo 
e no Tribunal de Contas. Essa matéria não veio para 
a pauta. E agora nos deparamos com um projeto que 
é errado, que não vai servir à sociedade, vai servir a 
pequenos grupos.

Passamos dias aqui sendo, de uma forma ou de 
outra, empurrados a votar esse projeto em razão de 
outros importantes para o equilíbrio fiscal dos Estados, 
que ainda estão no meio dessa votação do bingo.

Eu me sinto muito mal neste momento ao ter de 
discutir esse projeto, que é um projeto ruim. Tenho dito 
que não sou contra o jogo. Entendo que o jogo deve ter 
um papel, mas não esse previsto por essa lei.

Peço a compreensão dos Srs. Deputados e das 
Sras. Deputadas para o fato de que votar esse projeto 
é prestar um desserviço à sociedade brasileira, é ter-
mos no futuro, aqueles que votarem favoravelmente, 
uma cobrança ostensiva da sociedade quanto ao seu 
voto. Ninguém irá se esconder desse voto.
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Volto a dizer que não sou contra o jogo. Acho que 
o jogo deve ser regulamentado, acho que ele deve ser 
bem regulamentado, mas a Caixa Econômica Federal, 
ente escolhido pelo Governo para controlar o jogo no 
Brasil, aqui desta tribuna, numa audiência pública, de-
clinou e disse que não tem condições mínimas de con-
trolar, de acordo com esse projeto, o jogo no Brasil.

Ora, quem vai controlar? Se não houver o controle 
de Estado sobre o jogo, não há como se fazer o jogo 
legal no Brasil funcionar. Essa é uma forma de abrir a 
porta e a janela para todas as atividades do submun-
do, que permeiam cidades como o Rio de Janeiro e 
todas as outras do Brasil.

Assistimos à fase mais aguda do combate ao cri-
me no Rio de Janeiro, e vamos jogar gasolina no incên-
dio; vamos botar mais um equipamento, que é o jogo, 
para fazer com que o Estado, a sociedade organizada, 
que está, a muito custo, desmontando a prática crimi-
nosa, volte a perder o controle. Não há como controlar, 
como diz a Caixa Econômica Federal, o bingo.

O Democratas vai votar “não” a esse projeto. Peço 
um voto de confiança e de consciência a todos os Par-
lamentares. Não vamos fazer disso um jogo, que é um 
jogo ruim, para a população.

Vamos votar um projeto sem açodamento e re-
tornar à discussão do jogo a partir da ótica econômica, 
mas principalmente de controle do Estado.

Gostaria que o PT, o PMDB e os partidos da base 
pudessem fechar questão sobre o tema, que pudés-
semos escolher um momento para votar um projeto 
mais adequado. Não há como se fazer essa discussão 
senão aqui neste plenário. Esse é um tipo de projeto 
que não pode ir apenas para Comissões. Ele tem de 
ser discutido aqui, à luz do dia, neste mesmo plenário, 
para que todos possam formar a sua opinião.

Então, Sr. Presidente, peço a todos os Deputa-
dos e Deputadas que votemos “não” a esse projeto. 
Vamos discutir outros projetos de regulamentação do 
jogo que existem e que poderão ter alguma utilidade 
para a sociedade brasileira. Esse projeto não é a agen-
da da sociedade.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
Presidência informa que já foram distribuídas várias 
cópias da subemenda substitutiva às emendas de ple-
nário oferecidas pelo Relator da Comissão de Finanças 
e Tributação, ressalvados os destaques.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Em 
votação, portanto, a subemenda substitutiva às emen-
das de plenário oferecidas pelo Relator da Comissão 
de Finanças e Tributação, ressalvados os destaques.

A Presidência informa que a votação será no-
minal, de ofício, conforme entendimento anterior feito 
pelos Srs. Líderes e referendado pela Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Como 
orienta o Bloco Parlamentar PMDB/PTC? V.Exa. dispõe 
de 1 minuto. O tempo não pode ser maior, Deputado, 
não abriremos exceção.

O SR. DARCÍSIO PERONDI (Bloco/PMDB-RS. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Há colegas aqui 
que, quando viajam – até já viajaram comigo –, jogam 
e ficam faceiros. 

Está aqui o livro, vou repetir, com seis volumes, 
no qual constam 120 países que têm leis. Engraçado, 
o Ministério Público e os controles de outros países 
são fracos, porque todos criaram. Têm controle da si-
tuação e não estão jogados na droga. 

Isso é hipocrisia, falso moralismo! Montar um bin-
go para lavagem de dinheiro custa caro. É um horror, 
como já disse o Regis, de valores! Dessa forma, não 
haverá lavagem de dinheiro e tantas outras coisas. 

É hipocrisia do Líder do Democratas dizer que 
a crise do Rio de Janeiro é por causa do bingo. A cri-
se existe por causa de outra hipocrisia do Deputado 
Marcelo Itagiba, que foi Secretário de Segurança. Há 
cobranças e hipocrisia!

O PMDB encaminha “sim”. Não é a favor da hipo-
crisia nem do falso moralismo. E respeita a opinião de 
qualquer um. O PMDB vai encaminhar “sim” pela saú-
de, pela educação, pela segurança e por mais renda 
para ajudar as pessoas que precisam. O PMDB vota 
“sim” ao projeto.

O SR. MARCELO ITAGIBA (PSDB-RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, fui ci-
tado nominalmente e gostaria de me manifestar em 
função disso. Gostaria de me expressar, porque essa 
é a norma.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Como 
vota o PT?

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT-RO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – O PT, Sr. Presidente, por 
recomendação do nosso Líder, vai liberar a bancada.

No entanto, eu e boa parte da bancada do PT 
vamos dormir hoje com a consciência tranquila, porque 
vamos votar contra o projeto, uma vez que entendemos 
como razoáveis os argumentos da Receita Federal, da 
Polícia Federal, da Controladoria-Geral da União e da 
própria Caixa Econômica Federal. Ouvi todos os argu-
mentos aqui apresentados pelos que são favoráveis à 
legalização do bingo, mas nenhum deles foi tão forte 
quanto os que a Receita Federal e a Polícia Federal 
distribuíram em plenário. Dormiremos com a consciên-
cia tranquila, votando contra a lei em discussão.

O PT libera a bancada.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – O PT 

libera a bancada.
Como vota o PSDB?
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O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB-
SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, eu quero fazer uma ressalva à pessoa do Relator, 
que, acolhendo as emendas que acolheu, conseguiu 
piorar o projeto.

Na distribuição de royalties, definiu-se mandar 
20% para a saúde, 40% para os Estados e Distri-
to Federal e 40% para os Municípios, e inventou-se 
agora que ainda vai haver distribuição adicional para 
instituições filantrópicas registradas no Ministério da 
Saúde, ficando essas transferências a critério de ges-
tão federal, estadual ou municipal. Ou seja, não está 
absolutamente claro.

Eu continuo a insistir, Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Parlamentares: o projeto, que já era muito ruim, ficou 
pior, mais confuso. Todo e qualquer projeto que precisa 
ter no seu bojo compensações filantrópicas para área 
de saúde, para time de futebol e para outros que tais, 
é porque não tem sustentação alguma.

Portanto, o PSDB encaminha o voto “não” a essa 
matéria, porque não podemos compactuar com tama-
nho despropósito, que pode chegar, em alguns casos, 
à imoralidade.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – O 
PSDB vota “não”.

O Líder do DEM já encaminhou “não”.
Como vota o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB/

PRB?
O SR. DANIEL ALMEIDA (Bloco/PCdoB-BA. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o Bloco é formado por três partidos. E já faz parte da 
tradição, nos encaminhamentos que aqui fazemos, 
quando há divergência entre os partidos que compõem 
o Bloco, encaminharmos pela liberação da bancada. E 
é isso que fazemos agora. O Bloco libera a bancada 
para que cada Deputado possa se posicionar como 
achar que deve.

Sr. Presidente, é esse o encaminhamento.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – O 

Bloco libera a bancada.
Com vota o PR?
O SR. DR. PAULO CÉSAR (PR-RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é incrível como 
só os jogos do Governo são jogos da sorte. O bingo é 
chamado de jogo de azar. Fica difícil entender isso.

Alguns relatam que pessoas ficam viciadas em 
jogo, perdem restaurante e casa. Mas quando Fer-
nando Collor de Mello confiscou o dinheiro do povo 
brasileiro, milhares de pessoas enfartaram, milhares 
de pessoas se suicidaram. E hoje Fernando Collor é 
Senador e Presidente de uma importante Comissão 
no Senado Federal. 

Então, o Partido da República encaminha o voto 
“sim” e pede aos Srs. Parlamentares que compareçam 
ao plenário para votar.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – O 
PR vota “sim”.

Como vota o PP?
O SR. ROBERTO BRITTO (PP-BA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Partido 
Progressista, depois de tantos debates, chegou à clara 
e evidente conclusão de que não pode ser contrário a 
esse projeto, que gera 250 mil novos empregos e vai 
gerar 7 bilhões de reais para o Estado. Também esta-
mos considerando que todos os países pertencentes 
à Organização Mundial de Turismo liberaram o jogo de 
bingo. Por que somente o Brasil não libera? Por que 
somente o Brasil não aceita o bingo, como os outros 
que hoje estão carreando recursos para a saúde, para 
a área social, enfim, para todas as áreas que trarão 
benefícios para a sociedade?

O art. 5º do projeto permite o controle da movi-
mentação financeira do estabelecimento, interligan-
do-se obrigatoriamente o programa de computador 
on-line, em tempo real, com a Receita Federal do 
Brasil, com o Conselho de Controle de Atividades Fi-
nanceiras – COAF e com outros órgãos definidos em 
regulamento.

Então, Sr. Presidente, não podemos ser contra 
algo que será totalmente controlado pelo Governo do 
País.

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Como 

vota o PTB, nobre Líder?
O SR. JOVAIR ARANTES (PTB-GO. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PTB enca-
minha o voto “sim”. 

Desde que o Brasil é Brasil, existem várias mo-
dalidades de jogos no País e, por algum motivo, alguns 
setores da sociedade brasileira não querem legalizá-
los. Eles vão continuar na clandestinidade se não fo-
rem legalizados.

Entendemos que estando o jogo legal, joga quem 
quer; estando fiscalizado, a fiscalização vai colocar or-
dem na situação. E mais, Sr. Presidente: se a Receita 
Federal, se a Polícia Federal e o Ministério Público não 
tiverem competência para fiscalizar jogos regularizados 
por esta Casa, não é possível confiar nas instituições 
que temos no Brasil.

Queremos neste momento pedir aos Deputados 
do PTB que venham ao plenário votar “sim” nesta ma-
téria porque, logo depois, votaremos a PEC da Pobre-
za. É muito importante que ela seja votada esta noite 
na Câmara Federal. 

O PTB vota “sim”, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – O 
PTB vota “sim”.

Como vota o PDT?
O SR. PAULO PEREIRA DA SILVA (PDT-SP. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Existem diver-
gências na bancada do PDT, mas ele encaminha o 
voto “sim”.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em nome 
dos divergentes, peço o voto “não” do PDT.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Como 
vota o PSC?

O SR. REGIS DE OLIVEIRA (PSC-SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, também 
há divergências na bancada do PSC. Eu sou o Rela-
tor da matéria e tenho me manifestado a favor. Outros 
colegas também são favoráveis.

O projeto melhorou muito com as emendas aco-
lhidas pelo Deputado João Dado. Agora, o Município 
que não tinha condições de receber nada passa a re-
ceber por meio do fundo de participação, e o mesmo 
acontece em relação aos Estados. Então, o projeto 
melhora a sua estrutura.

Apesar disso, o PSC libera a sua bancada.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – O 

PSC libera a bancada.
Como vota o PPS?
O SR. ARNALDO JARDIM (PPS-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, agora mes-
mo, com muita ênfase, um colega Parlamentar falou 
em hipocrisia e, em seguida, encaminhou o raciocínio 
para defender que essa é uma fonte de geração de 
recursos para saúde e educação.

Nesse festival de explicações não explicáveis, 
de incoerências nas argumentações, a melhor coisa é 
ter uma posição que não precise de muita explicação, 
porque ela fala por si.

Por isso, o PPS vota “não”, Sr. Presidente, para 
fechar qualquer porta que signifique abrir caminho 
para um descaminho diante do que o próprio Gover-
no argumenta: a impossibilidade de se controlar uma 
torneira que, aberta, terá um outro objetivo, que todos 
nós já imaginamos qual é.

O PPS vota “não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Como 

vota o PV?
O SR. EDSON DUARTE (PV-BA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, embora a 
bancada vote majoritariamente a favor da matéria, há 
discordâncias, especialmente no que diz respeito a dú-
vidas, ainda não esclarecidas, referentes à legalização 
dessa atividade. Há ainda dúvidas em relação à forma 

como as prioridades têm sido construídas nesta Casa 
para a montagem da pauta de votação.

Então, respeitando os Deputados que não votam 
a favor e que questionam a proposta, vou encaminhar, 
como Líder, pela liberação da bancada.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – O PV 
libera a bancada.

Como vota o PMN?
O SR. FRANCISCO TENÓRIO (PMN-AL. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, man-
ter o jogo na clandestinidade é utopia. Para que não 
continue essa utopia, que o jogo não continue na clan-
destinidade, o PMN encaminha o voto “sim”, favora-
velmente ao projeto.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Como 
vota o PSOL?

O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, os bingos já 
funcionaram durante 10 anos, e o resultado foi sone-
gação fiscal, evasão de divisas, lavagem de dinheiro, 
tráfico de drogas, tráfico de armas. Depois, uma CPI 
constatou a distribuição irregular de receitas, contrata-
ções irregulares, uso de “laranjas”, trocas societárias 
para fins ilícitos, criação de empresas só para evasão 
de divisas, lavagem de dinheiro e caixa dois. Esse foi 
o resultado de 10 anos.

Houve aqui na Câmara uma audiência com a 
Polícia Federal, a Caixa Econômica Federal e a Re-
ceita Federal. Todos foram unânimes em dizer que é 
impossível controlar o uso criminoso e a lavagem de 
dinheiro nessa atividade. Todos foram unânimes. E o 
Governo é contra. Hoje mesmo foi esclarecido que essa 
prática estimula o crime organizado, além da ludopatia, 
um problema de saúde pública.

Por isso, o PSOL vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Como 

vota o PHS?
O SR. MIGUEL MARTINI (PHS-MG. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quando 
existem dúvidas a respeito de benefício ou malefício, 
possibilidade ou não de controle por parte dos órgãos 
do poder público, deve-se consultar. E a manifestação 
unânime do Ministério da Justiça, do Ministério Público, 
da Polícia Federal, da Caixa Econômica Federal, do 
Governo Federal, de todos, é no sentido de que não é 
possível controlar. E sabemos dos malefícios que isso 
vai causar à pessoa, à família, à sociedade.

Portanto, o PHS não só encaminha “não”, como 
pede a todos que pensem bem e também votem 
“não”.

Se quiserem fazer uma discussão, se outros qui-
serem discutir, que seja na próxima Legislatura – aí sim. 
Se quiserem a legalização, que se estabeleça exclusi-
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vidade da Caixa Econômica Federal, porque assim se 
eliminaria qualquer risco. É isso que deve ser feito.

O voto é “não”, para o bem da sociedade bra-
sileira.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – PHS, 
“não”.

Como vota a Minoria?
O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB-PR. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 1% da 
população tem a maior parte da riqueza do País. Esse 
jogador das famílias mais ricas vai a Punta del Este, 
a Las Vegas, a todos os cassinos do mundo. Ele não 
precisa e não vai necessariamente jogar no Brasil.

Esses cassinos e bingos estão sendo criados para 
tirar o dinheiro de algum lugar: das famílias de classe 
média e das famílias mais pobres do País. Na natureza 
nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, segun-
do a Lei de Lavoisier; em economia também: vai sair 
da comida, do remédio, da roupa, da Loteria Federal 
da Caixa Econômica, da escola da criança, da parcela 
do crédito consignado o dinheiro para sustentar uma 
nova atividade de jogatina no Brasil. Gera-se doença, 
geram-se problemas na família.

A Oposição é contra, Sr. Presidente. A Nação 
inteira é contra. Se fizermos uma pesquisa hoje, ve-
rificaremos que todo mundo é contra: as famílias, as 
igrejas...

Vamos votar contra! Vamos pôr um ponto final 
nisso! Vamos votar matéria realmente de importância 
para o País.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Como 

vota o Governo?
O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, os partidos que 
apoiam o Governo têm posições diferentes nessa ma-
téria. O Líder Vaccarezza recomenda a liberação, mas 
me autorizou, como Vice-Líder do Governo, a defender 
aqui uma posição claramente contrária, em caráter 
pessoal, à aprovação desse projeto.

Entendo que no procedimento administrativo do 
art. 30 até o art. 33, no que trata das penalidades e 
dos mecanismos de fiscalização e controle, existem 
brechas e possibilidades de um tratamento até dife-
renciado em relação às outras atividades.

Eu prefiro a posição da Polícia Federal, da Re-
ceita Federal e da Caixa Econômica, que recomendam 
o voto contrário a esse projeto. O Governo libera, mas 
eu faço questão de encaminhar contrariamente a esse 
projeto, com base nos pareceres, repito, da Receita 
Federal, da Polícia Federal e da própria Caixa Eco-
nômica Federal.

O SR. MARCELO ITAGIBA – Sr. Presidente Ino-
cêncio Oliveira...

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – V. Exa. 
vai falar depois. V. Exa. não tem espaço agora, nobre 
Deputado. Lamento muito.

O SR. MARCELO ITAGIBA – Mas fui citado na 
tribuna. Eu gostaria de poder replicar.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Assim 
que eu terminar, darei a palavra a V. Exa.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
Presidência solicita às Sras. e aos Srs. Deputados que 
tomem os seus lugares, a fim de ter início a votação 
pelo sistema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada 

posto.
O SR. PAULO BORNHAUSEN (DEM-SC. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só 
para confirmar, o Democratas vota “não” e pede a seus 
Deputados que venham ao plenário votar. Esse projeto 
não é bom para a sociedade. Há que se discutir um 
projeto para o jogo que não seja esse.

Portanto, o nosso voto é “não”.
Convoco todos os Srs. Deputados ao plenário.
O SR. VIEIRA DA CUNHA (PDT-RS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Inocêncio Oli-
veira, fui Líder do PDT, e sempre tivemos a tradição 
de liberar a bancada quando há divergência. Lamen-
tavelmente, essa não foi a posição adotada hoje pelo 
nosso Líder, o Deputado Paulo Pereira da Silva.

Então, eu não poderia deixar de vir a este micro-
fone, porque foi quebrada a tradição, registrar o meu 
voto “não”. Estou divergindo da posição da bancada 
e convido os meus colegas de bancada a fazerem o 
mesmo. Que o PDT vote “não” a esse projeto, que o 
PDT tenha posição contrária ao jogo neste País.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra, pela ordem, ao ilustre Deputado Mar-
celo Itagiba.

O SR. MARCELO ITAGIBA (PSDB-RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, fui ci-
tado na tribuna. Há pouco, quando me pronunciei, fiz 
questão de não citar nominalmente os corruptos e os 
que defendem que suas famílias participem do jogo. E, 
quando citam o meu nome, só podem fazê-lo sabendo 
que, durante a minha gestão na Secretaria de Segu-
rança Pública, combati os contraventores, que, muitas 
vezes, financiam esse tipo de atividade criminosa e 
muitos dos Parlamentares que hoje apoiam essa ma-
téria. Há também aqueles que acreditam que é muito 
importante sua mãe, suas filhas, seus filhos poderem 
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jogar e participar dessa atividade. Eles querem que 
seus parentes passem a fazer o exercício do jogo.

O Deputado que citou o meu nome precisa conhe-
cer melhor o meu currículo e o Rio de Janeiro, porque 
o Rio de Janeiro não se limita a confederações como 
a Confederação Brasileira de Futebol.

O Rio de Janeiro tem outras peculiaridades pró-
prias da cidade, onde a contravenção está presente, 
onde a contravenção está corrompendo a máquina 
estatal e foi por mim combatida na Secretaria de Se-
gurança Pública, na condição de Delegado de Polícia 
Federal, ocasião em que tive a oportunidade de pren-
der todos os grandes contraventores da cidade, bem 
como alguns políticos ligados a eles.

Era o esclarecimento que gostaria de fazer a esse 
Deputado, para que S.Exa. conheça melhor a verdade 
e a realidade dos fatos, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Com 
a palavra o Deputado Giacobo por 1 minuto.

O SR. GIACOBO (PR-PR. Pela ordem. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, o PR convoca todos 
os seus Deputados a virem ao plenário votar “sim”.

O SR. DARCÍSIO PERONDI (Bloco/PMDB-RS. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
a Liderança do PMDB também convoca os seus De-
putados a virem ao plenário votar “sim”. 

O PMDB quer que a nossa Polícia Federal, o Mi-
nistério Público e a Caixa Econômica Federal trabalhem 
como a Polícia Federal, o Ministério Público e a Caixa 
Econômica Federal dos outros países que criaram leis 
relativas ao jogo. Se esses órgãos não querem traba-
lhar, que peçam demissão os seus diretores. Esses 
órgãos podem, sim, controlar tal atividades, como os 
de outros países controlam.

O PMDB, portanto, convoca todos os seus Depu-
tados a virem votar “sim”. Esse projeto vai gerar em-
prego e lazer para a população, além de recursos para 
a saúde, para a segurança e para a cultura. 

Essa é a posição do PMDB, partido que não é 
falso moralista nem hipócrita.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ERNANDES AMORIM (PTB-RO. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, esta-
mos convocando a bancada do PTB a comparecer ao 
plenário e votar a favor desse projeto.

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT-RO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, convido 
os Deputados do PT, que estão neste momento discu-
tindo a escolha do nosso futuro líder e nosso candidato 

à Presidência da Casa, para que venham ao plenário 
votar “não”. Entendemos que os argumentos que a Po-
lícia Federal, a Receita Federal e a Caixa Econômica 
Federal apresentaram são muito sólidos.

Com certeza, os recursos que o Estado brasi-
leiro despenderia para dispor de sistema de controle 
para fiscalizar bingos devem ser usados para melho-
rar a saúde, a segurança pública e, principalmente, a 
educação do Brasil, que tem tido no PISA uma nota 
aquém da importância que hoje tem o País.

Em vez de gastar dinheiro para controlar o bingo, 
gastemos para melhorar a saúde.

O SR. MARCELO ITAGIBA (PSDB-RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSDB 
encaminha o voto “não” por uma simples razão: se 
querem tanto controlar o bingo, como os bingueiros 
aqui propõem, seria muito mais fácil deixá-lo na mão 
da Caixa Econômica Federal de forma exclusiva e in-
delegável.

Vamos colocar as coisas em pratos limpos, vamos 
tirar a máscara daqueles que querem fazer com que 
esse jogo seja colocado nas mãos dos mesmos que 
estiveram por trás das federações, que corromperam 
as federações e a máquina estatal para funcionar.

O SR. ERNANDES AMORIM – A Caixa Econô-
mica Federal é a que mais joga, é a mais suspeita.

O SR. MARCELO ITAGIBA – V.Exa. poderá falar 
depois que eu concluir o meu pronunciamento.

V. Exa. não é o representante da Caixa. A Caixa 
Econômica Federal é quem explora todos os jogos no 
País. Portanto, poderá fazer o mesmo com os bingos. 
O bingo não precisa ir para as mãos dos bandidos, 
não precisa ir para as mãos do... 

(O microfone é desligado.)
O SR. JEFFERSON CAMPOS (Bloco/PSB-SP. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
gostaria de justificar meu voto contrário e convocar o 
PSB para votar contrariamente a esse projeto também, 
entendendo que ele nada soma ao nosso País, até 
porque os empregos que serão gerados podem ser 
gerados em outras áreas e esses recursos aplicados 
de outra forma. 

Então, quero conclamar o PSB, embora a ban-
cada esteja liberada, a votar contrariamente a esse 
projeto. 

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Com 

a palavra, pela ordem, o Deputado Paulo Delgado.
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O SR. PAULO DELGADO (PT-MG. Pela ordem. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
os inconvenientes da saciedade costumam ser muito 
semelhantes aos inconvenientes da miséria.

Voto “não” a esse projeto. Se tivéssemos condi-
ções de organizar o sistema de cassinos... Quando se 
fala em bingo no exterior, na verdade, está-se falan-
do em cassino São formas de organização vetadas a 
funcionários públicos, a militares, a diplomatas, a au-
toridades constituídas. Não é possível um projeto tão 
descosturado ser apresentado como algo semelhante 
àquilo que existe em alguns países com o nome de 
cassino 

É o registro que faço. Apesar de liberado na minha 
bancada, meu voto é contrário à iniciativa.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
Presidência convoca os Srs. Parlamentares presen-
tes nas diferentes dependências da Casa a virem ao 
plenário, pois estamos em pleno período de votação 
nominal pelo sistema eletrônico de matéria polêmica 
que necessita de um quorum bastante alto para ser 
representativo da vontade da Casa.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem a 
palavra, pela ordem, o Deputado Fernando Chiarelli.

O SR. FERNANDO CHIARELLI (PDT-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, con-
voco os brizolistas a virem – provando e comprovando 
– mostrar ao Brasil que o Congresso Nacional não é um 
balcão de negócio, que aqui não se vende voto como 
se vende banana na feira e pinga no boteco.

Todo mundo sabe que a corrupção e a propina 
estão rolando soltas para fazer passar essa porcaria 
de bingo.

Por isso convoco os brizolistas a estarem aqui 
para dizer “não”, “não”, “não” e “não” a essa imbecili-
dade, a essa imoralidade.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ROBERTO BRITTO (PP-BA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Partido 
Progressista convoca seus membros a virem votar 
“sim” ao projeto dos bingos.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Pela 
ordem, Deputada Sueli Vidigal.

Depois, Deputado Dr. Paulo César e Deputado 
Fernando Gabeira.

A SRª. SUELI VIDIGAL (PDT-ES. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, apesar de 
o PDT ter recomendado o voto “sim”, quero deixar re-
gistrado nos Anais desta Casa que votei “não” à ma-

téria e que teria muito prazer em estar votando aqui a 
PEC 300 e a Emenda nº 29.

Enfim, quero deixar registrado o meu voto contrá-
rio a essa matéria. Por convicção, votei “não”.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Pela 
ordem, Deputado Dr. Paulo César.

O SR. DR. PAULO CÉSAR (PR-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Partido 
da República e o seu Líder, Deputado Sandro Mabel, 
convidam os Parlamentares da bancada para compa-
recerem ao plenário para a votação.

Lembro também aos brizolistas que, quando 
voltou do exílio, Leonel Brizola se elegeu Governa-
dor, em 1982, no Rio de Janeiro, com a ajuda do jogo 
do bicho.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Pela 

ordem, Deputado Fernando Gabeira.
O SR. FERNANDO GABEIRA (PV-RJ. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Registro, Sr. Presiden-
te, a minha posição nesse caso.

Sempre fui favorável à legalização do jogo. No 
entanto, a maneira como o projeto tramitou e a maneira 
como ele foi constituído me desagradam.

Desagrada-me um projeto que, para ser votado 
nessas circunstâncias, passe por uma quase chanta-
gem sobre outras propostas importantes e que não leve 
em conta todas as salvaguardas necessárias para que 
o jogo exista sem trazer nenhum dano social.

Por isso, voto contra, mas registro minha posição 
favorável à legalização do jogo.

O SR. ERNANDES AMORIM (PTB-RO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Có-
digo Florestal está tirando todos os trabalhadores do 
campo e com o apoio do próprio Governo Aprovado 
esse projeto, muitas pessoas vão ter a oportunidade, 
ao saírem do campo pela falta de chance de trabalhar 
na agricultura, de ser empregadas em cassinos e viver 
honrosamente.

Dizem que a Caixa Econômica Federal é douto-
ra em jogos. Isso está certo, pois a Caixa é banco, e 
banco é quem mais fatura neste País, pouco se lixando 
para os pobres, para a geração de emprego.

Por isso precisamos aprovar esse projeto. Con-
vidamos a bancada do PTB para votar “sim”, a favor 
da aprovação desse projeto.

O SR. TAKAYAMA – Sr. Presidente, peço a pala-
vra, pela ordem, para fazer uma declaração de voto.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra, Deputado Takayama.
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O SR. TAKAYAMA (PSC-PR. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, em que pese essa 
argumentação de que o bingo vai gerar alguns empre-
gos, é preciso analisar a proposta com muito critério. 
A sociedade brasileira não pode aceitar esse tipo de 
argumentação, observando os milhões de pais que 
acabam, por causa dos bingos, jogando todo o seu 
salário fora e, muitas vezes, destruindo a vida dos 
seus filhos.

Não há como aprovar um projeto como esse. Te-
nho certeza de que a sociedade não o aceita.

Voto “não” e, ainda que o meu partido tenha libe-
rado os seus Deputados a fazerem sua escolha, peço 
aos meus companheiros que também votem “não”, vo-
tem pela não aprovação dos bingos no Brasil. Será um 
retrocesso muito grande, um atraso de vida aprovar a 
PEC dos Bingos. Tenho certeza de que a lucidez com 
que os homens desta Casa...

(O microfone é desligado.)
O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB-RJ. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, apesar de a orientação partidária ser o voto “sim”, 
quero deixar registrado o meu voto contrário, como 
fiz em relação à urgência. Nem vou entrar no mérito 
de qualquer discussão sobre o projeto. Sou contra a 
legalização de qualquer tipo de jogo de azar. Votei 
contrariamente ao projeto, como farei com qualquer 
proposta do gênero.

Era o que queria deixar registrado em respeito 
aos meus eleitores.

O SR. MAJOR FÁBIO (DEM-PB. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na minha 
inocência – eu sou um soldado da Polícia Militar da 
Paraíba –, nunca imaginei na minha vida que votaría-
mos a proposta de legalização do bingo e deixaríamos 
de votar a PEC 300.

Sinto-me uma criança no meio de V.Exas. Em 
nenhum momento, imaginei que as palavras do Pre-
sidente Michel Temer eram de enganação. 

Eu gostaria de olhar nos olhos de todos neste 
momento. 

Meus companheiros, nunca imaginei na minha 
vida que votaríamos o bingo e não votaríamos a PEC 
300. Fui tapeado, Deputado João Campos! Eu sou uma 
criança! Para mim, eu era um policial e sabia das coi-
sas, mas fui tapeado, fui enrolado na Câmara.

Volto para casa envergonhado, volto para casa 
sem coragem de olhar para os meus filhos, de olhar 
para a minha polícia, de olhar para o Brasil. Eu me 
envergonho neste momento de ser Deputado Fede-

ral. Ainda bem que continuo carregando no coração o 
orgulho de ser soldado de polícia, de ser honesto, de 
ser um homem trabalhador e de não me vender.

Talvez, Sr. Presidente, acampemos na frente do 
Congresso Nacional até a nova Presidente da Repú-
blica assumir. 

A partir do ano que vem, os policiais não terão 
mais condições de estar nas ruas, porque passam ne-
cessidade neste País.

Muito obrigado.
O SR. FRANCISCO ROSSI (Bloco/PMDB-SP. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
apesar da orientação da bancada, queremos deixar 
bem claro nosso voto contra o projeto dos bingos e 
fazer um apelo aos Deputados que ainda não votaram 
no sentido de que tenham misericórdia de milhões de 
brasileiros que são doentes, viciados, velhinhos; que 
tenham misericórdia das pessoas que já perderam tudo 
nos bingos e vão voltar a perder se essa desgraça for 
aprovada na Câmara Federal.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. OSMAR TERRA (Bloco/PMDB-RS. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o partido nas votações anteriores.

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é importante 
reiterar que o Congresso Nacional, quando realizou a 
CPI dos Bingos, trouxe conclusões muito preocupan-
tes: neste País o ilegal atravessa o legal; o legal muitas 
vezes é biombo para a ilegalidade.

Essa CPI e o que está sendo votado aqui têm a 
ver com distribuição irregular de receitas, contratações 
ilícitas, uso de laranjas e sociedades para fins ilícitos, 
criação de empresas offshore para evasão de divisas, 
lavagem de dinheiro, caixa dois, vínculos espúrios com 
agentes públicos e agentes políticos. 

Isso tudo foi constatado há pouco tempo nesta 
Casa, e esta generosa legalização, no apagar das lu-
zes desta Legislatura, traz elementos obscuros que 
podem reavivar essa série de eventos.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
a palavra, pela ordem, o Deputado João Carlos Ba-
celar.

O SR. JOÃO CARLOS BACELAR (PR-BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
Partido da República vota pela geração de renda e 
emprego. Vota “sim”, pela geração de mais de 250 mil 
empregos; por mais de 7 bilhões de reais de receita 
para a União; pela geração de divisas do turismo in-
terno e do turismo receptivo para a Bahia, para o Nor-
deste e para o Brasil.
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O Partido da República convoca todos os seus 
membros para virem ao plenário e votar a favor da le-
galização dos bingos no País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

a palavra a Deputada Alice Portugal.
A SRA. ALICE PORTUGAL (Bloco/PCdoB-BA. 

Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
na condição de mulher e cidadã, sinto-me na obrigação 
de expor minha opinião a respeito dessa matéria. 

Votei contra, porque entendo que o Estado bra-
sileiro ainda não tem um arcabouço de fiscalização 
capaz de garantir proteção à própria sociedade. Serão 
legalizadas três máquinas, outras cinco continuarão 
na ilegalidade. Não se superará, indiscutivelmente, a 
clandestinidade.

Por outro lado, não temos um arcabouço prote-
tivo à compulsão por drogas e à compulsão por jogo. 
A sociedade ainda não recebeu uma carga educativa 
suficiente para imunizá-la dos excessos. E essa cir-
cunstância, lamentavelmente, leva ao fundo do poço 
um coletivo de pessoas, assim como a legalização 
de drogas. 

Neste momento, ainda não teríamos a condição 
de um estofo argumentativo...

(O microfone é desligado.)
A SRª. ALICE PORTUGAL – Não tenho uma po-

sição de ordem religiosa, tenho uma posição que visa à 
saúde, à cidadania e, ao mesmo tempo, à fiscalização. 
Sob o manto da legalidade, manteremos ainda uma 
parte significativa do jogo na clandestinidade, porque 
não teremos condição de fiscalização suficiente.

Portanto, é preciso analisar com segurança o 
passo que estamos dando, para ver se o nosso braço 
alcança a medida que pode ser aprovada.

Votei “não”, pela segurança da população, da 
juventude e da velhice brasileiras.

O SR. AGNALDO MUNIZ (PSC-RO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em que pese 
o PSC ter liberado a bancada, quero deixar clara a mi-
nha posição em relação a esse projeto. 

Entendo que a legalização dos bingos é ruim 
para a nossa Nação, principalmente no que diz res-
peito à juventude, aos milhões de brasileiros viciados 
em jogos. Temos projetos de fundamental importância 
para a Nação brasileira, esse, porém, é um dos que 
devemos rechaçar.

Deixo claro o meu posicionamento para o meu 
Estado e para toda a Nação brasileira: o meu voto é 

contrário à aprovação do bingo no Brasil, à aprovação 
dos jogos.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Pela 
ordem, Deputado Geraldo Resende.

O SR. GERALDO RESENDE (Bloco/PMDB-MS. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
a Liderança do meu partido indicou o voto “sim”, mas, 
por questão de convicção e também por ser um pro-
fissional da área de saúde, quero deixar consignado, 
para que conste na ata, o meu voto “não”.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
Presidência comunica ao Plenário e à Casa que o De-
putado Marco Maia foi escolhido, por aclamação, pela 
bancada do PT, para ser o nosso candidato a Presidente 
da Câmara para o próximo biênio. (Palmas.)

Manifesto minhas homenagens, com a certeza 
absoluta de que a Câmara estará em boas mãos e 
será conduzida com equilíbrio, com serenidade, com 
espírito público e com honestidade. S. Exa. será um 
grande Presidente, tenho certeza disso.

Minhas homenagens ao ilustre Deputado Mar-
co Maia.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Pela 
ordem, Deputado Fernando Ferro.

O SR. FERNANDO FERRO (PT-PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Inocêncio 
Oliveira, agradeço a V. Exa. a introdução da nossa 
comunicação.

Após extenso e profundo debate, um debate 
democrático da bancada do Partido dos Trabalhado-
res, em que convivemos com as indicações dos com-
panheiros João Paulo Cunha, Cândido Vaccarezza, 
Arlindo Chinaglia e Marco Maia, tivemos a felicidade 
de, num processo de consenso progressivo, por fim, 
numa reunião da bancada, definir, por unanimidade, 
por aclamação, o nome do companheiro Marco Maia 
para representar nossa bancada na disputa da Mesa 
da Câmara dos Deputados.

Apresentamos aos Líderes e demais companhei-
ros, portanto, o nome que o Partido dos Trabalhadores 
encaminha para esse debate, com muita satisfação e 
com muito orgulho, pelo que representa para a nossa 
bancada, pela construção política e coletiva que fize-
mos nessa discussão e pela forma unitária com que 
o apresentamos.

Dessa forma, trazemos ao Plenário o nome do 
companheiro Marco Maia, para grande orgulho da ban-
cada do Partido dos Trabalhadores, como nosso candi-
dato para disputar a Presidência desta instituição.
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Deputado Marco Maia, parabéns pela sua capa-
cidade, pela sua ação e pela forma como se conduziu 
nesse debate. 

Parabéns também aos Deputados João Paulo 
Cunha, Arlindo Chinaglia e Cândido Vaccarezza, pela 
grandeza de compreenderem e colaborarem para a 
construção desse consenso alcançado pela bancada 
do Partido dos Trabalhadores para a disputa da Mesa 
Diretora desta Casa.

Estamos juntos para construir esse novo momen-
to da Câmara dos Deputados.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Fernando Ferro, 
o Sr. Inocêncio Oliveira, 2º Secretário, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Marco Maia, 1º Vice-Presidente.

O SR. FILIPE PEREIRA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. FILIPE PEREIRA (PSC-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o meu parti-
do liberou a bancada, e meu voto é contra a legaliza-
ção do bingo, contra, portanto, o projeto que estamos 
votando.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Vou encer-
rar a votação.

O SR. MAURÍCIO RANDS (PT-PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado 
Marco Maia, quero registrar minha satisfação com a 
decisão da bancada de indicar o nome de V.Exa. para 
a Presidência desta Casa. Foi um processo de intenso 
diálogo, a partir das necessidades que a bancada do 
PT identifica para a futura Mesa Diretora da Câmara 
dos Deputados.

Estamos encerrando a 53ª Legislatura e vamos 
submeter o nome do Deputado Marco Maia para dirigir 
a próxima Mesa num dialogo fraterno e democrático 
com as demais bancadas, sejam as da Situação, se-
jam as da Oposição.

Deputado Marco Maia, quero prestar uma ho-
menagem à sua trajetória e à forma como V. Exa. se 
conduziu no diálogo que resultou no grande acordo 
para a indicação dos membros do Partido dos Traba-
lhadores, a bancada com maior número de Deputados 
eleitos para a 54ª Legislatura. 

Quero também ressaltar a conduta dos demais 
candidatos apresentados ao PT, o Deputado Arlindo 
Chinaglia, o Deputado Cândido Vaccarezza e, sema-
nas atrás, o Deputado João Paulo Cunha. S. Exas. se 
conduziram nesse debate com espírito público, com 

abertura e com compromisso democrático, fazendo 
ver que a responsabilidade do partido de indicar às 
demais bancadas o nome do Deputado Marco Maia é 
um compromisso muito forte de todos nós com a va-
lorização do Poder Legislativo, a partir da composição 
de uma chapa para a próxima Mesa que obedeça à 
representação proporcional de todas as bancadas na 
Câmara dos Deputados.

Parabéns aos pré-candidatos e parabéns ao De-
putado Marco Maia.

O SR. DARCÍSIO PERONDI – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Deputado 
Perondi, nós estamos...

O SR. PAULO BORNHAUSEN (DEM-SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Vamos encerrar a 
votação, Sr. Presidente.

O SR. DARCÍSIO PERONDI – O PMDB encami-
nha a favor da matéria e respeita os Deputados que 
não querem acompanhar sua posição. 

Quero fazer um rápido registro, está no intervalo...
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Vamos en-

cerrar logo após sua fala.
O SR. DARCÍSIO PERONDI (Bloco/PMDB-RS. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Preciso fazer 
isso; é pelo País, Sr. Presidente. 

Quero fazer um apelo ao Ministro Paulo Bernar-
do, ao Ministro Guido Mantega e ao Diretor do Tesou-
ro Nacional. O Governo ainda não pagou o custeio do 
SUS do mês de novembro. Deveria ter pago no dia 2 de 
dezembro. São 15 dias sem pagamento. Dois milhões 
de funcionários do SUS não receberam o salário de 
novembro. O décimo terceiro periga não sair, fora as 
dificuldades dos hospitais universitários, das santas 
casas e das Prefeituras para pagar os fornecedores. 

Não sei o que está acontecendo, mas tenho 
certeza de que esta, a de doença e de morte, não é 
a política do Presidente Lula. A política de S.Exa. é, 
sim, de vida. 

Presidente Lula, mande pagar amanhã, com ur-
gência, o custeio dos doentes, dos fornecedores e dos 
funcionários que atendem pelo SUS no Brasil inteiro. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Vamos en-

cerrar a votação.
O SR. PAULO BORNHAUSEN – Vamos encer-

rar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Declaro 

encerrada a votação. (Pausa.)
O SR. PAULO BORNHAUSEN – Vitória do bom 

senso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Resultado:
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O SR. PAULO BORNHAUSEN – Sr. Presidente, 
Deputado Marco Maia, na condição de Líder do DEM, 
peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não, 
Deputado.

O SR. PAULO BORNHAUSEN (DEM-SC. Ques-
tão de ordem. Sem revisão do orador.) – A questão de 
ordem que vou formular, Sr. Presidente, é no sentido 
de que temos um acordo para votar nominalmente as 
matérias do bingo. 

Gostaria que isso fosse mantido, porque há ou-
tros projetos que serão votados.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não, 
Deputado Pannunzio.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB-
SP. Questão de ordem. Sem revisão do orador.) – En-
tendemos que houve uma mudança nas expectativas. 
Há euforia, e a noite avança. Como temos mais vota-
ção, sugiro que V.Exa. leve tudo o que falta de votação 
para a pauta de amanhã. 

Seria prudente encerrar a votação hoje. 
Parabéns, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Muito 

bem.
A SRA. MARINA MAGGESSI – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não, 

Deputada Marina.
A SRA. MARINA MAGGESSI (PPS-RJ. Pela or-

dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, não 
consegui votar, mas meu voto é “sim”.

O SR. EDUARDO CUNHA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não, 
Deputado Eduardo Cunha.

O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB-RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
quero fazer um apelo a V.Exa. O Plenário se manifes-
tou na sua decisão. Repetirmos, neste momento, uma 
série de votações não tem nenhum sentido prático. 
Acho que deveríamos parar essa votação e ir para a 
matéria seguinte. Não devemos continuar esta vota-
ção. Não tem sentido. O Plenário se manifestou. Não 
vamos ficar repetindo...

O SR. MIGUEL MARTINI (PHS-MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, acho que de-
vemos continuar para a concluir a matéria.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Sr. Presidente, V.Exa. 
me permite?

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não, 
Deputado Miro Teixeira.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT-RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Penso que está manifestada...

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Alerto V.Exas. 
para o fato que essa decisão tem de ser tomada de 
forma unânime pelos Srs. Parlamentares, porque, do 
contrário, temos de continuar a votação.

Com a palavra o Deputado Miro Teixeira.
O SR. MIRO TEIXEIRA – É isso, Presidente.
Penso que, politicamente, a Câmara dos Deputa-

dos manifestou-se sobre o conjunto da matéria. Minha 
posição contra o projeto talvez me retire a credencial 
para a proposta que faço agora, mas posso afirmar que 
se fosse ao contrário eu diria a mesma coisa. 

Chega o momento em que a Câmara dos De-
putados vota e delibera. E, agora, deliberou politica-
mente contra. Essa é a questão. Então, quanto a essa 
matéria, não há mais sentido algum continuarmos as 
votações, porque temos o Fundo de Combate à Po-
breza para votar, claro que com o apoio do Plenário; 
sem isso, não acontecerá.

Porém entendo que é questão de bom senso. É 
só olhar o resultado. O resultado foi muito expressivo, 
a diferença não foi de um voto ou dois.

Vamos votar o Fundo da Pobreza, e votar rapi-
damente, Sr. Presidente.

O SR. PAULO BORNHAUSEN (DEM-SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pelo 
Democratas, faço a mesma sugestão do Deputado 
Miro Teixeira. 

Propomos que o Plenário vote o Fundo da Po-
breza, que V.Exa. suspenda essas votações e as re-
tire de pauta.

Isso é consenso no Democratas, porque o resul-
tado foi muito claro. O Plenário manifestou-se contra 
a aprovação deste projeto, seja este que foi votado, 
sejam os outros que virão.

O SR. MARCELO ITAGIBA (PSDB-RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSDB 
entende que se deve votar a matéria relativa à pobre-
za, haja vista que a questão da riqueza de alguns já 
foi votada e veio a ser derrotada.

Portanto, vamos votar agora o Fundo de Combate 
à Pobreza, Sr. Presidente.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, en-
tendemos que a melhor solução é encerrar as vota-
ções sobre o bingo e iniciar a votação do Fundo da 
Pobreza.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Nós vamos 
fazer melhor. Em havendo acordo aqui de V.Exas., 
vamos encerrar esta sessão, encerrando a votação e 
vamos convocar... 
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O SR. MIRO TEIXEIRA – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, se V.Exa. 
apenas encerrar a sessão, tenho a impressão de que 
esse projeto continuará vivo. A ideia é mandá-lo ao 
arquivo, encerrar a sessão e votar o Fundo da Pobre-
za. Aí, sim.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Somente a 
matéria relativa ao Fundo da Pobreza entrará na pauta 
da próxima sessão.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Mas esse projeto vai 
ao arquivo, Sr. Presidente?

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PS-
DB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, há um acordo entre todos os Líderes. O 
julgamento e a votação foram feitos. Não há sentido 
continuar. Vamos entrar na PEC da Pobreza, encer-
rando esse projeto.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, apoiando a decla-
ração do Líder do PSDB em exercício e de vários ou-
tros Líderes, devemos encerrar o assunto bingo agora 
e votar a PEC 507, o Fundo de Combate à Pobreza. 
Podemos construir um consenso. Essa emenda cons-
titucional é produto de consenso de todos os partidos. 
Podemos, portanto, entrar agora na pauta. 

Eu acho que a Câmara dos Deputados, ao der-
rotar o bingo e votar o Fundo de Combate à Pobreza, 
terá um belo dia político.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Quero cha-
mar a atenção de V.Exas. porque, como temos outras 
votações previstas, não podemos simplesmente encer-
rar as votações e acabar com a discussão da matéria. 
Ela poderá voltar. Nós podemos não votá-la mais. 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Por acordo, 
é possível, Sr. Presidente.

O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB-RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Encerrando-se 
a sessão, Sr. Presidente, essa matéria só vai perma-
necer se V.Exa. convocá-la.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Exatamen-
te, Deputado.

O SR. EDUARDO CUNHA – V.Exa. não vai con-
vocar. Vamos para a PEC da pobreza.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Eu não 
vou convocar para a discussão dessa matéria. Senão, 
temos de votar até o final para encerrar a matéria de 
vez. (Palmas.)

O SR. JOSÉ GENOÍNO – Mas, Sr. Presidente, 
V.Exa. pode encerrar a sessão...

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Posso.
O SR. JOSÉ GENOÍNO – ...e convocar uma ses-

são extraordinária para a PEC 507.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – É isso aí.
O SR. IVAN VALENTE – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, sobre a ques-
tão dos bingos, o Plenário se manifestou soberanamen-
te contra esse projeto. Ele não deve prosperar. 

Agora, em relação à convocação de outra sessão 
extraordinária para votar a PEC 507, quero lembrar o 
que diz o art. 202 e o seu § 6º: “A proposta de emenda 
à Constituição será despachada pelo Presidente da 
Câmara” e “será submetida a dois turnos de discussão 
e votação, com interstício de cinco sessões”.

Nós do PSOL não aceitaremos a introdução de 
qualquer requerimento de urgência na Mesa. Então, 
já estamos antecipadamente dizendo que não aceita-
remos a apresentação de requerimento. Vamos pedir 
“não” à votação. Temos de, neste momento, fazer um 
acordo.

A SRA. JÔ MORAES (Bloco/PCdoB-MG. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, se 
eu aqui estivesse, teria votado com o meu partido.

O SR. RODOVALHO (PP-DF. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei “não” aos 
bingos.

O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Na reunião de Líderes, foi 
decidido que amanhã, em sessão ordinária, só delibe-
raremos medidas provisórias. Hoje, não haverá nenhum 
ponto na sessão extraordinária que não seja a PEC. 
Não há nenhum requerimento de urgência a ser vota-
do nesta semana. Este é o acordo, senão, não haverá 
acordo do PSOL para a quebra de interstício.

O SR. MOREIRA MENDES (PPS-RO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PPS 
não aceita esse tipo de acordo.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB-SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
na verdade, a noite estava caminhando para um fim 
triste de Legislatura, com a votação de matéria que 
contrariava a maneira de pensar da maioria desta Casa 
e, sobretudo, a forma de entender do povo brasileiro 
sobre como devem ser as coisas.
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Tivemos duas boas notícias. A primeira foi a esco-
lha de V.Exa., Presidente interino, para ser o candidato 
do PT a Presidente nos dois primeiros anos da próxima 
Legislatura, consagrando o princípio de que a maior 
bancada faz o Presidente. V.Exa. está de parabéns. 
Nós todos nos rejubilamos com essa notícia.

A segunda boa notícia, após termos encerrado a 
votação da proposta de legalização do bingo e a termos 
rejeitado, é que, para encerrar bem esta Legislatura, 
vamos votar da forma mais séria possível a PEC da 
Pobreza. Dessa forma, as coisas estarão bem encer-
radas e bem começadas por V.Exa.

Parabéns mais uma vez.
O SR. EDUARDO CUNHA – Sr. Presidente, peço 

a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não, 

Deputado Eduardo Cunha.
O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB-RJ. 

Questão de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, tendo em vista a manifestação do Líder do 
PSOL, apresento a V.Exa. a seguinte questão de or-
dem, aliás, essa já é matéria decidida na Questão de 
Ordem nº 22 pelo então Presidente Michel Temer, em 
1999, acerca de quebra de interstício.

O parágrafo único do art. 150, combinado com o 
§ 8º do art. 202 do nosso Regimento, diz claramente 
que dispensa do interstício pode se dar “a requerimen-
to de um décimo dos Deputados ou mediante acordo 
de Lideranças”. Não há acordo de Lideranças, mas há 
sobre a mesa de V.Exa. requerimento com assinaturas 
em número superior a um décimo dos Deputados.

Então, requeiro a V.Exa. que, após votação em 
primeiro turno, submeta esse requerimento ao Plená-
rio, para sabermos se este concorda ou não com a 
quebra de interstício.

É a questão de ordem que levanto.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Vamos en-

cerrar esta sessão e convocar uma nova sessão extra-
ordinária para, então, tratar desse tema no momento 
da votação em segundo turno

O SR. IVAN VALENTE – Sr. Presidente, peço a 
palavra para contestar a fala anterior.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Depois, nós 
vamos debater esse tema.

O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, a regra apresentada pelo 
Deputado Eduardo Cunha vale para projeto de lei, não 
para PEC, não para PEC! 

“Art. 202.. ..............................................
§ 6º A proposta será submetida a dois 

turnos de discussão e votação, com interstício 
de cinco sessões.

§ 7º Será aprovada a proposta que obti-
ver, em ambos os turnos, três quintos dos vo-
tos dos membros da Câmara dos Deputados, 
em votação nominal.”

Essa é regra específica para proposta de emen-
da constitucional. A questão dos 10% para projeto de 
lei não vale para PEC, como defendeu o Deputado 
Eduardo Cunha.

Estou advertindo antes que não haverá acordo 
se entrar qualquer requerimento de urgência.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Vamos tratar 
dessa matéria quando chegar o momento oportuno, 
na próxima sessão.

O SR. OSMAR SERRAGLIO (Bloco/PMDB-PR. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
na votação anterior, votei com o partido.

O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Novo painel, Sr. Presidente!

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Novo painel.

VI – ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Nada mais 
havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – COMPA-
RECEM MAIS À SESSÃO OS SRS.:
Partido Bloco

AMAPÁ

Evandro Milhomen PCdoB PsbPcdobPrb
Fátima Pelaes PMDB PmdbPtc
Janete Capiberibe PSB PsbPcdobPrb
Total de Amapá: 3

PARÁ

Ann Pontes PMDB PmdbPtc
Elcione Barbalho PMDB PmdbPtc
Lira Maia DEM 
Paulo Rocha PT 
Total de Pará: 4

AMAZONAS

Rebecca Garcia PP 
Sabino Castelo Branco PTB 
Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPcdobPrb
Total de Amazonas: 3

RONDONIA

Lindomar Garçon PV 
Marinha Raupp PMDB PmdbPtc
Mauro Nazif PSB PsbPcdobPrb
Moreira Mendes PPS 
Total de Rondônia: 4
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ACRE

Perpétua Almeida PCdoB PsbPcdobPrb
Total de Acre: 1

TOCANTINS

Laurez Moreira PSB PsbPcdobPrb
Total de Tocantins: 1

MARANHÃO

Julião Amin PDT 
Pedro Novais PMDB PmdbPtc
Ribamar Alves PSB PsbPcdobPrb
Total de Maranhão: 3

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB PmdbPtc
Eudes Xavier PT 
Eugênio Rabelo PP 
Eunício Oliveira PMDB PmdbPtc
Leo Alcântara PR 
Paulo Henrique Lustosa PMDB PmdbPtc
Total de Ceará: 6

PIAUÍ

Átila Lira PSB PsbPcdobPrb
Total de Piauí: 1

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado DEM 
Henrique Eduardo Alves PMDB PmdbPtc
Total de Rio Grande do Norte: 2

PARAÍBA

Damião Feliciano PDT 
Efraim Filho DEM 
Manoel Junior PMDB PmdbPtc
Wellington Roberto PR 
Wilson Santiago PMDB PmdbPtc
Total de Paraíba: 5

PERNAMBUCO

Armando Monteiro PTB 
Fernando Ferro PT 
Maurício Rands PT 
Raul Jungmann PPS 
Total de Pernambuco: 4

ALAGOAS

Francisco Tenorio PMN 
Joaquim Beltrão PMDB PmdbPtc
Maurício Quintella Lessa PR 
Total de Alagoas: 3

SERGIPE

Albano Franco PSDB 
Iran Barbosa PT 
Total de Sergipe: 2

BAHIA

João Almeida PSDB 
João Leão PP 
Lídice da Mata PSB PsbPcdobPrb
Luiz Bassuma PV 
Márcio Marinho PRB PsbPcdobPrb
Mário Negromonte PP 
Maurício Trindade PR 
Roberto Britto PP 
Severiano Alves PMDB PmdbPtc
Total de Bahia: 9

MINAS GERAIS

Aelton Freitas PR 
Antônio Roberto PV 
Ciro Pedrosa PV 
Edmar Moreira PR 
Fábio Ramalho PV 
Jô Moraes PCdoB PsbPcdobPrb
Júlio Delgado PSB PsbPcdobPrb
Mário de Oliveira PSC 
Narcio Rodrigues PSDB 
Total de Minas Gerais: 9

ESPÍRITO SANTO

Rita Camata PSDB 
Total de Espírito Santo: 1

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PMDB PmdbPtc
Andreia Zito PSDB 
Fernando Gabeira PV 
Geraldo Pudim PR 
Léo Vivas PRB PsbPcdobPrb
Marina Maggessi PPS 
Suely PR 
Total de Rio de Janeiro: 7

SÃO PAULO

Abelardo Camarinha PSB PsbPcdobPrb
Aldo Rebelo PCdoB PsbPcdobPrb
Arlindo Chinaglia PT 
Arnaldo Jardim PPS 
Dr. Nechar PP 
Dr. Talmir PV 
Francisco Rossi PMDB PmdbPtc
Jefferson Campos PSB PsbPcdobPrb
Jorginho Maluly DEM 
José Aníbal PSDB 
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José Eduardo Cardozo PT 
Lobbe Neto PSDB 
Paulo Teixeira PT 
Valdemar Costa Neto PR 
Vanderlei Macris PSDB 
Total de São Paulo: 15

MATO GROSSO

Wellington Fagundes PR 
Total de Mato Grosso: 1

DISTRITO FEDERAL

Augusto Carvalho PPS 
Rodovalho PP 
Total de Distrito Federal: 2

GOIÁS

Leandro Vilela PMDB PmdbPtc
Total de Goiás: 1

MATO GROSSO DO SUL

Dagoberto PDT 
Marçal Filho PMDB PmdbPtc
Nelson Trad PMDB PmdbPtc
Total de Mato Grosso do Sul: 3

PARANÁ

Alfredo Kaefer PSDB 
Andre Vargas PT 
Giacobo PR 
Osmar Serraglio PMDB PmdbPtc
Total de Paraná: 4

SANTA CATARINA

Fernando Coruja PPS 
João Matos PMDB PmdbPtc
João Pizzolatti PP 
Mauro Mariani PMDB PmdbPtc
Paulo Bornhausen DEM 
Total de Santa Catarina: 5

RIO GRANDE DO SUL

Ibsen Pinheiro PMDB PmdbPtc
Marco Maia PT 
Osmar Terra PMDB PmdbPtc
Paulo Pimenta PT 
Total de Rio Grande do Sul: 4

DEIXAM DE COMPARECER À SESSÃO OS 
SRS.:
Partido Bloco

RORAIMA

Sá PR 
Urzeni Rocha PSDB 
Total de Roraima: 2

AMAPÁ

Davi Alcolumbre DEM 
Total de Amapá: 1

PARÁ

Nilson Pinto PSDB 
Vic Pires Franco DEM 
Wandenkolk Gonçalves PSDB 
Wladimir Costa PMDB PmdbPtc
Zequinha Marinho PSC 
Total de Pará: 5

AMAZONAS

Átila Lins PMDB PmdbPtc
Total de Amazonas: 1

ACRE

Gladson Cameli PP 
Ilderlei Cordeiro PPS 
Nilson Mourão PT 
Total de Acre: 3

TOCANTINS

João Oliveira DEM 
Osvaldo Reis PMDB PmdbPtc
Total de Tocantins: 2

MARANHÃO

Cleber Verde PRB PsbPcdobPrb
Clóvis Fecury DEM 
Domingos Dutra PT 
Pinto Itamaraty PSDB 
Roberto Rocha PSDB 
Sarney Filho PV 
Total de Maranhão: 6

CEARÁ

Ciro Gomes PSB PsbPcdobPrb
Manoel Salviano PSDB 
Marcelo Teixeira PR 
Vicente Arruda PR 
Total de Ceará: 4

PIAUÍ

Themístocles Sampaio PMDB PmdbPtc
Total de Piauí: 1

RIO GRANDE DO NORTE

Fábio Faria PMN 
Total de Rio Grande do Norte: 1

PARAÍBA

Marcondes Gadelha PSC 
Vital do Rêgo Filho PMDB PmdbPtc
Total de Paraíba: 2
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PERNAMBUCO

André de Paula DEM 
Charles Lucena PTB 
Edgar Moury PMDB PmdbPtc
Fernando Coelho Filho PSB PsbPcdobPrb
Fernando Nascimento PT 
Gonzaga Patriota PSB PsbPcdobPrb
Paulo Rubem Santiago PDT 
Silvio Costa PTB 
Wolney Queiroz PDT 
Total de Pernambuco: 9

ALAGOAS

Givaldo Carimbão PSB PsbPcdobPrb
Olavo Calheiros PMDB PmdbPtc
Total de Alagoas: 2

SERGIPE

Eduardo Amorim PSC 
Jackson Barreto PMDB PmdbPtc
Mendonça Prado DEM 
Total de Sergipe: 3

BAHIA

Claudio Cajado DEM 
Fernando de Fabinho DEM 
Geddel Vieira Lima PMDB PmdbPtc
Jorge Khoury DEM 
Jutahy Junior PSDB 
Marcelo Guimarães Filho PMDB PmdbPtc
Total de Bahia: 6

MINAS GERAIS

Alexandre Silveira PPS 
Bonifácio de Andrada PSDB 
Carlos Willian PTC PmdbPtc
George Hilton PRB PsbPcdobPrb
Geraldo Thadeu PPS 
João Bittar DEM 
José Fernando Aparecido de Oliveira PV 
José Santana de Vasconcellos PR 
Maria Lúcia Cardoso PMDB PmdbPtc
Rafael Guerra PSDB 
Rodrigo de Castro PSDB 
Total de Minas Gerais: 11

ESPÍRITO SANTO

Lelo Coimbra PMDB PmdbPtc
Luiz Paulo Vellozo Lucas PSDB 
Rose de Freitas PMDB PmdbPtc
Total de Espírito Santo: 3

RIO DE JANEIRO

Arnaldo Vianna PDT 
Arolde de Oliveira DEM 
Brizola Neto PDT 

Leandro Sampaio PPS 
Neilton Mulim PR 
Pastor Manoel Ferreira PR 
Total de Rio de Janeiro: 6

SÃO PAULO

Aline Corrêa PP 
Antonio Bulhões PRB PsbPcdobPrb
Antonio Palocci PT 
Bispo Gê Tenuta DEM 
Cândido Vaccarezza PT 
Carlos Sampaio PSDB 
Dimas Ramalho PPS 
Dr. Ubiali PSB PsbPcdobPrb
Fernando Chucre PSDB 
José Paulo Tóffano PV 
Luciana Costa PR 
Renato Amary PSDB 
Silvio Torres PSDB 
Vadão Gomes PP 
Total de São Paulo: 14

MATO GROSSO

Pedro Henry PP 
Total de Mato Grosso: 1

DISTRITO FEDERAL

Laerte Bessa PSC 
Total de Distrito Federal: 1

GOIÁS

Íris de Araújo PMDB PmdbPtc
Ronaldo Caiado DEM 
Sandro Mabel PR 
Tatico PTB 
Total de Goiás: 4

PARANÁ

Affonso Camargo PSDB 
Chico da Princesa PR 
Eduardo Sciarra DEM 
Marcelo Almeida PMDB PmdbPtc
Total de Paraná: 4

SANTA CATARINA

Edinho Bez PMDB PmdbPtc
Gervásio Silva PSDB 
Jorge Boeira PT 
Total de Santa Catarina: 3

RIO GRANDE DO SUL

Beto Albuquerque PSB PsbPcdobPrb
Enio Bacci PDT 
Germano Bonow DEM 
Luiz Carlos Busato PTB 
Manuela DÁvila PCdoB PsbPcdobPrb
Maria do Rosário PT 
Nelson Proença PPS 
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ÀS 21 HORAS E 10 MINUTOS COMPA-
RECEM À CASA OS SRS.:

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

RORAIMA

Angela Portela PT 
Edio Lopes PMDB PmdbPtc
Francisco Rodrigues DEM 
Luciano Castro PR 
Marcio Junqueira DEM 
Maria Helena PSB PsbPcdobPrb
Total de Roraima: 6

AMAPÁ

Dalva Figueiredo PT 
Evandro Milhomen PCdoB PsbPcdobPrb
Fátima Pelaes PMDB PmdbPtc
Janete Capiberibe PSB PsbPcdobPrb
Jurandil Juarez PMDB PmdbPtc
Lucenira Pimentel PR 
Sebastião Bala Rocha PDT 
Total de Amapá: 7

PARÁ

Ann Pontes PMDB PmdbPtc
Asdrubal Bentes PMDB PmdbPtc
Bel Mesquita PMDB PmdbPtc
Beto Faro PT 
Elcione Barbalho PMDB PmdbPtc
Gerson Peres PP 
Lira Maia DEM 
Lúcio Vale PR 
Paulo Rocha PT 
Zé Geraldo PT 
Zenaldo Coutinho PSDB 
Total de Pará: 11

Ata da 223ª Sessão, Extraordinária, Noturna,  
em 14 de dezembro de 2010

Presidência dos Srs. Inocêncio Oliveira, 2º Secretário.

Onyx Lorenzoni DEM 
Pompeo de Mattos PDT 
Professor Ruy Pauletti PSDB 
Renato Molling PP 
Total de Rio Grande do Sul: 11

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Encerro a 
sessão, convocando para hoje, terça-feira, dia 14 de 
dezembro, às 21h09min, sessão extraordinária da Câ-
mara dos Deputados, com a seguinte

ORDEM DO DIA 
MATÉRIA SUJEITA A DISPOSIÇÕES ESPECIAIS 

(Art. 202 c/c art. 191 do Regimento Interno) 
Discussão

ITEM ÚNICO 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 507-A, DE 2010  
(Do Senado Federal)

Discussão, em primeiro turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 507-A, 

de 2010, que prorroga, por tempo indeter-
minado, o prazo de vigência do Fundo de 
Combate e Erradicação da Pobreza; tendo 
parecer da Comissão de Constituição e Jus-
tiça e de Cidadania, pela admissibilidade 
desta (Relator: Dep. José Genoíno), e pela 
admissibilidade das de nºs 183/99 (Relator: 
Dep. Ary Kara) e 474/01, apensadas (Rela-
tor: Dep. Coriolano Sales); e da Comissão 
Especial pela admissibilidade das Emen-
das de nºs 1, 2 e 3 apresentadas à PEC nº 
474/01; e, no mérito, pela aprovação da PEC 
nº 474/01, apensada, e pela rejeição da de 
nº 183/99 e das emendas apresentadas (Re-
lator: Carlos Eduardo Cadoca).

Tendo apensada (2) as PECs nºs 183/99 e 
474/01.

(Encerra-se a sessão às 21 horas e 8 
minutos.)
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AMAZONAS

Francisco Praciano PT 
Lupércio Ramos PMDB PmdbPtc
Marcelo Serafim PSB PsbPcdobPrb
Rebecca Garcia PP 
Sabino Castelo Branco PTB 
Silas Câmara PSC 
Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPcdobPrb
Total de Amazonas: 7

RONDONIA

Agnaldo Muniz PSC 
Anselmo de Jesus PT 
Eduardo Valverde PT 
Ernandes Amorim PTB 
Lindomar Garçon PV 
Marinha Raupp PMDB PmdbPtc
Mauro Nazif PSB PsbPcdobPrb
Total de Rondônia: 7

ACRE

Fernando Melo PT 
Flaviano Melo PMDB PmdbPtc
Henrique Afonso PV 
Perpétua Almeida PCdoB PsbPcdobPrb
Sergio Petecão PMN 
Total de Acre: 5

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB 
Laurez Moreira PSB PsbPcdobPrb
Lázaro Botelho PP 
Moises Avelino PMDB PmdbPtc
NIlmar Ruiz PR 
Vicentinho Alves PR 
Total de Tocantins: 6

MARANHÃO

Carlos Brandão PSDB 
Davi Alves Silva Júnior PR 
Flávio Dino PCdoB PsbPcdobPrb
Gastão Vieira PMDB PmdbPtc
Julião Amin PDT 
Nice Lobão DEM 
Pedro Fernandes PTB 
Pedro Novais PMDB PmdbPtc
Professor Setimo PMDB PmdbPtc
Ribamar Alves PSB PsbPcdobPrb
Waldir Maranhão PP 
Zé Vieira PR 
Total de Maranhão: 12

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB PmdbPtc
Ariosto Holanda PSB PsbPcdobPrb
Arnon Bezerra PTB 

Chico Lopes PCdoB PsbPcdobPrb
Eudes Xavier PT 
Eugênio Rabelo PP 
Eunício Oliveira PMDB PmdbPtc
Flávio Bezerra PRB PsbPcdobPrb
Gorete Pereira PR 
José Airton Cirilo PT 
José Guimarães PT 
José Linhares PP 
José Pimentel PT 
Leo Alcântara PR 
Mauro Benevides PMDB PmdbPtc
Paulo Henrique Lustosa PMDB PmdbPtc
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Zé Gerardo PMDB PmdbPtc
Total de Ceará: 18

PIAUÍ

Antonio José Medeiros PT 
Átila Lira PSB PsbPcdobPrb
Ciro Nogueira PP 
José Maia Filho DEM 
Júlio Cesar DEM 
Marcelo Castro PMDB PmdbPtc
Nazareno Fonteles PT 
Osmar Júnior PCdoB PsbPcdobPrb
Paes Landim PTB 
Total de Piauí: 9

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado DEM 
Fátima Bezerra PT 
Felipe Maia DEM 
Henrique Eduardo Alves PMDB PmdbPtc
João Maia PR 
Rogério Marinho PSDB 
Sandra Rosado PSB PsbPcdobPrb
Total de Rio Grande do Norte: 7

PARAÍBA

Armando Abílio PTB 
Damião Feliciano PDT 
Efraim Filho DEM 
Luiz Couto PT 
Major Fábio DEM 
Rômulo Gouveia PSDB 
Wellington Roberto PR 
Wilson Braga PMDB PmdbPtc
Wilson Santiago PMDB PmdbPtc
Total de Paraíba: 9

PERNAMBUCO

Ana Arraes PSB PsbPcdobPrb
Armando Monteiro PTB 
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Bruno Araújo PSDB 
Bruno Rodrigues PSDB 
Carlos Eduardo Cadoca PSC 
Eduardo da Fonte PP 
Fernando Ferro PT 
José Chaves PTB 
José Mendonça Bezerra DEM 
Marcos Antonio PRB PsbPcdobPrb
Maurício Rands PT 
Pedro Eugênio PT 
Raul Henry PMDB PmdbPtc
Raul Jungmann PPS 
Roberto Magalhães DEM 
Total de Pernambuco: 15

ALAGOAS

Antonio Carlos Chamariz PTB 
Augusto Farias PTB 
Benedito de Lira PP 
Carlos Alberto Canuto PSC 
Francisco Tenorio PMN 
Joaquim Beltrão PMDB PmdbPtc
Maurício Quintella Lessa PR 
Total de Alagoas: 7

SERGIPE

Albano Franco PSDB 
Iran Barbosa PT 
José Carlos Machado DEM 
Pedro Valadares DEM 
Valadares Filho PSB PsbPcdobPrb
Total de Sergipe: 5

BAHIA

Alice Portugal PCdoB PsbPcdobPrb
Colbert Martins PMDB PmdbPtc
Daniel Almeida PCdoB PsbPcdobPrb
Edson Duarte PV 
Fábio Souto DEM 
Félix Mendonça DEM 
Geraldo Simões PT 
João Almeida PSDB 
João Carlos Bacelar PR 
João Leão PP 
Jorge Khoury DEM 
José Carlos Aleluia DEM 
José Carlos Araújo PDT 
José Rocha PR 
Lídice da Mata PSB PsbPcdobPrb
Luiz Alberto PT 
Luiz Bassuma PV 
Luiz Carreira DEM 
Márcio Marinho PRB PsbPcdobPrb
Marcos Medrado PDT 

Mário Negromonte PP 
Maurício Trindade PR 
Nelson Pellegrino PT 
Paulo Magalhães DEM 
Roberto Britto PP 
Sérgio Barradas Carneiro PT 
Sérgio Brito PSC 
Severiano Alves PMDB PmdbPtc
Tonha Magalhães PR 
Uldurico Pinto PHS 
Veloso PMDB PmdbPtc
Walter Pinheiro PT 
Zezéu Ribeiro PT 
Total de Bahia: 33

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT 
Aelton Freitas PR 
Antônio Andrade PMDB PmdbPtc
Antônio Roberto PV 
Aracely de Paula PR 
Bilac Pinto PR 
Carlos Melles DEM 
Ciro Pedrosa PV 
Edmar Moreira PR 
Eduardo Barbosa PSDB 
Elismar Prado PT 
Fábio Ramalho PV 
Gilmar Machado PT 
Humberto Souto PPS 
Jaime Martins PR 
Jairo Ataide DEM 
Jô Moraes PCdoB PsbPcdobPrb
João Magalhães PMDB PmdbPtc
Júlio Delgado PSB PsbPcdobPrb
Lael Varella DEM 
Leonardo Monteiro PT 
Leonardo Quintão PMDB PmdbPtc
Lincoln Portela PR 
Luiz Fernando Faria PP 
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Marcos Lima PMDB PmdbPtc
Marcos Montes DEM 
Mário de Oliveira PSC 
Mário Heringer PDT 
Mauro Lopes PMDB PmdbPtc
Miguel Corrêa PT 
Miguel Martini PHS 
Narcio Rodrigues PSDB 
Paulo Abi-Ackel PSDB 
Paulo Delgado PT 
Paulo Piau PMDB PmdbPtc
Reginaldo Lopes PT 
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Saraiva Felipe PMDB PmdbPtc
Silas Brasileiro PMDB PmdbPtc
Virgílio Guimarães PT 
Vitor Penido DEM 
Total de Minas Gerais: 41

ESPÍRITO SANTO

Camilo Cola PMDB PmdbPtc
Capitão Assumção PSB PsbPcdobPrb
Iriny Lopes PT 
Jurandy Loureiro PSC 
Manato PDT 
Rita Camata PSDB 
Sueli Vidigal PDT 
Total de Espírito Santo: 7

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PMDB PmdbPtc
Andreia Zito PSDB 
Antonio Carlos Biscaia PT 
Bernardo Ariston PMDB PmdbPtc
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 PsbPcdobPrb
Edson Ezequiel PMDB PmdbPtc
Edson Santos PT 
Eduardo Cunha PMDB PmdbPtc
Eduardo Lopes PRB PsbPcdobPrb
Felipe Bornier PHS 
Fernando Gabeira PV 
Fernando Lopes PMDB PmdbPtc
Filipe Pereira PSC 
Geraldo Pudim PR 
Hugo Leal PSC 
Indio da Costa DEM 
Jair Bolsonaro PP 
Léo Vivas PRB PsbPcdobPrb
Luiz Sérgio PT 
Marcelo Itagiba PSDB 
Marina Maggessi PPS 
Miro Teixeira PDT 
Nelson Bornier PMDB PmdbPtc
Otavio Leite PSDB 
Paulo Rattes PMDB PmdbPtc
Rodrigo Maia DEM 
Rogerio Lisboa DEM 
Silvio Lopes PSDB 
Simão Sessim PP 

Solange Almeida PMDB PmdbPtc
Solange Amaral DEM 
Suely PR 
Vinicius Carvalho PTdoB 
Total de Rio de Janeiro: 40

SÃO PAULO

Abelardo Camarinha PSB PsbPcdobPrb
Aldo Rebelo PCdoB PsbPcdobPrb
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Antonio Carlos Pannunzio PSDB 
Arlindo Chinaglia PT 
Arnaldo Faria de Sá PTB 
Arnaldo Jardim PPS 
Arnaldo Madeira PSDB 
Beto Mansur PP 
Carlos Zarattini PT 
Celso Russomanno PP 
Devanir Ribeiro PT 
Dr. Nechar PP 
Dr. Talmir PV 
Duarte Nogueira PSDB 
Edson Aparecido PSDB 
Emanuel Fernandes PSDB 
Fernando Chiarelli PDT 
Francisco Rossi PMDB PmdbPtc
Guilherme Campos DEM 
Ivan Valente PSOL 
Janete Rocha Pietá PT 
Jefferson Campos PSB PsbPcdobPrb
Jilmar Tatto PT 
João Dado PDT 
João Paulo Cunha PT 
Jorge Tadeu Mudalen DEM 
Jorginho Maluly DEM 
José Aníbal PSDB 
José C Stangarlini PSDB 
José Eduardo Cardozo PT 
José Genoíno PT 
José Mentor PT 
Julio Semeghini PSDB 
Lobbe Neto PSDB 
Luiza Erundina PSB PsbPcdobPrb
Márcio França PSB PsbPcdobPrb
Milton Monti PR 
Milton Vieira DEM 
Paes de Lira PTC PmdbPtc
Paulo Maluf PP 
Paulo Pereira da Silva PDT 
Paulo Teixeira PT 
Regis de Oliveira PSC 
Ricardo Berzoini PT 
Ricardo Tripoli PSDB 
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Roberto Alves PTB 
Roberto Santiago PV 
Valdemar Costa Neto PR 
Vanderlei Macris PSDB 
Vicentinho PT 
Walter Ihoshi DEM 
William Woo PPS 
Total de São Paulo: 53

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT 
Carlos Bezerra PMDB PmdbPtc
Eliene Lima PP 
Homero Pereira PR 
Pedro Henry PP 
Thelma de Oliveira PSDB 
Valtenir Pereira PSB PsbPcdobPrb
Wellington Fagundes PR 
Total de Mato Grosso: 8

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga DEM 
Augusto Carvalho PPS 
Jofran Frejat PR 
Laerte Bessa PSC 
Magela PT 
Rodovalho PP 
Rodrigo Rollemberg PSB PsbPcdobPrb
Tadeu Filippelli PMDB PmdbPtc
Total de Distrito Federal: 8

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB 
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 
Roberto Balestra PP 
Rubens Otoni PT 
Sandes Júnior PP 
Total de Goiás: 13

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Antonio Cruz PP 
Dagoberto PDT 
Geraldo Resende PMDB PmdbPtc
Marçal Filho PMDB PmdbPtc
Nelson Trad PMDB PmdbPtc

Vander Loubet PT 
Waldemir Moka PMDB PmdbPtc
Total de Mato Grosso do Sul: 8

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM 
Alceni Guerra DEM 
Alex Canziani PTB 
Alfredo Kaefer PSDB 
Andre Vargas PT 
Angelo Vanhoni PT 
Assis do Couto PT 
Cassio Taniguchi DEM 
Cezar Silvestri PPS 
Dilceu Sperafico PP 
Dr. Rosinha PT 
Giacobo PR 
Gustavo Fruet PSDB 
Hermes Parcianello PMDB PmdbPtc
Luiz Carlos Hauly PSDB 
Luiz Carlos Setim DEM 
Moacir Micheletto PMDB PmdbPtc
Nelson Meurer PP 
Odílio Balbinotti PMDB PmdbPtc
Osmar Serraglio PMDB PmdbPtc
Ratinho Junior PSC 
Reinhold Stephanes PMDB PmdbPtc
Ricardo Barros PP 
Rodrigo Rocha Loures PMDB PmdbPtc
Takayama PSC 
Wilson Picler PDT 
Total de Paraná: 26

SANTA CATARINA

Angela Amin PP 
Celso Maldaner PMDB PmdbPtc
Décio Lima PT 
Fernando Coruja PPS 
João Matos PMDB PmdbPtc
João Pizzolatti PP 
Mauro Mariani PMDB PmdbPtc
Nelson Goetten PR 
Paulo Bauer PSDB 
Paulo Bornhausen DEM 
Valdir Colatto PMDB PmdbPtc
Vignatti PT 
Zonta PP 
Total de Santa Catarina: 13

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP 
Beto Albuquerque PSB PsbPcdobPrb
Cláudio Diaz PSDB 
Darcísio Perondi PMDB PmdbPtc
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Eliseu Padilha PMDB PmdbPtc
Emilia Fernandes PT 
Fernando Marroni PT 
Henrique Fontana PT 
Ibsen Pinheiro PMDB PmdbPtc
José Otávio Germano PP 
Luciana Genro PSOL 
Luis Carlos Heinze PP 
Maria do Rosário PT 
Mendes Ribeiro Filho PMDB PmdbPtc
Osmar Terra PMDB PmdbPtc
Paulo Pimenta PT 
Paulo Roberto Pereira PTB 
Pepe Vargas PT 
Sérgio Moraes PTB 
Vieira da Cunha PDT 
Vilson Covatti PP 
Total de Rio Grande do Sul: 21

I – ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A lista 
de presença registra na Casa o comparecimento de 
411 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 (Inocêncio Oliveira) – Fica 
dispensada a leitura da ata da sessão anterior.

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

III – EXPEDIENTE

Não há expediente a ser lido.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Pas-

sa-se às

IV – BREVES COMUNICAÇÕES

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Eu 
queria fazer um apelo ao ilustre Líder do PSOL, De-
putado Ivan Valente, para que pudéssemos manter o 
painel. Garanto que só votaremos o Fundo de Com-
bate e Erradicação da Pobreza, e nada mais. Nenhum 
requerimento de urgência, nada, apenas o Fundo de 
Combate à Pobreza.

O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSOL quer 
a garantia de que votaremos em primeiro turno hoje 
e, amanhã, o acordo é que só votaremos medidas 
provisórias na sessão ordinária. E que haja garantia 
de que não há nenhum requerimento de urgência em 

nenhuma sessão ordinária, particularmente sobre o 
Código Florestal.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Ne-
nhum requerimento de urgência a Presidência votará 
hoje. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo 
a palavra pela ordem ao Deputado Moreira Mendes.

O SR. MOREIRA MENDES (PPS-RO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PPS 
e a bancada ruralista não acompanham este acordo. 
Não acompanham, Sr. Presidente. 

Vamos requerer a votação da urgência que se 
encontra sobre a mesa.

O SR. JOSÉ GENOÍNO – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu faria um apelo 
a V.Exa. para que, na votação da PEC 507, de 2010, 
que é sobre o Fundo de Combate à Pobreza, solici-
tássemos aos Deputados não fazerem a discussão, 
porque é uma matéria consensual. Poderíamos fazer 
os encaminhamentos após a abertura do painel. 

Logo que chegarmos ao número regimental, 
votaríamos consensualmente a PEC 507, solicitando 
aos Deputados que abrissem mão da discussão e do 
encaminhamento, marcando o voto “sim” no painel, 
porque é consenso entre todos os partidos.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – No-
bre Deputado Ivan Valente, fiz o pedido a V.Exa. com o 
compromisso de não votarmos nenhum requerimento 
de urgência nesta sessão a não ser o Fundo de Com-
bate e Erradicação da Pobreza. Votaríamos, quebra-
ríamos o interstício e votaríamos em segundo turno 
Tudo já foi debatido, não haveria requerimento algum, 
mais nada, para mantermos o painel.

Eu quero ouvir o Deputado Ivan Valente. S.Exa. 
não abre mão de manter o painel para que pudésse-
mos votar apenas o Fundo de Combate à Pobreza? 
Quebraríamos o interstício e votaríamos novamente. 

O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu fiz a proposta 
que houvesse um compromisso da Mesa para que pu-
déssemos completar essa votação e que não entrasse 
nenhum regime de urgência. Não veio a resposta.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Ne-
nhum pedido de urgência a Presidência votaria. O Pre-
sidente não vota nenhum pedido de urgência.

O SR. IVAN VALENTE – Nem hoje nem amanhã.
O SR. EDSON DUARTE (PV-BA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, esse acordo 
já foi feito. Eu quero fazer um apelo ao Deputado Ivan 
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Valente, em nome do Partido Verde, para mantermos 
o painel mediante o acordo firmado hoje na Mesa Di-
retora: a não inclusão de nenhum requerimento de 
urgência. Até porque o Partido Verde, caso incluam 
algum requerimento de urgência, reivindica os dois 
requerimentos apresentados hoje por nós – um para a 
PEC 300 e outro para matéria relacionada às 40 horas 
semanais, que estão sobre a mesa. Então queremos 
que seja mantido o acordo preestabelecido. É esse o 
acordo que tem de ser cumprido. 

O SR. ZONTA – Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ZONTA (PP-SC. Pela ordem. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, em nome do PP, quero dizer 
que não concordamos com o acordo de não permitir 
votar requerimento de urgência. Temos o requerimento 
de urgência do Código Florestal sobre a mesa. Se não 
for aceito, vamos entrar em obstrução.

O SR. MOREIRA MENDES – Sr. Presidente, o 
PPS reforça o pedido...

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Gosta-
ria de dizer que hoje não há matérias sobre a mesa.

O SR. MOREIRA MENDES – Há requerimento 
sobre a mesa. Há sim.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Po-
deria votar amanhã, mas hoje não.

O SR. HUGO LEAL – Sr. Presidente, peço a pa-
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. HUGO LEAL (PSC-RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Hoje vai ser só o fundo da po-
breza, só a PEC 507. Isso foi acordado na reunião de 
Líderes, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – De-
putado Miro Teixeira.

O SR. HUGO LEAL – Estava acordado na reu-
nião de Líderes que hoje haveria a votação do projeto 
dos bingos e, após, a PEC 507. Somente isso. Ficou 
estabelecido. Nenhum outro requerimento de urgência 
ficou para ser votado hoje.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Conce-
do a palavra pela ordem ao Deputado Miro Teixeira.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT-RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, algumas diploma-
ções já começaram a acontecer hoje em alguns Esta-
dos, disse-me o Deputado Vieira. Com certeza amanhã 
e depois de amanhã, quinta-feira, começa para valer: 
diplomação nos Tribunais Regionais Eleitorais.

Temos uma questão de prazo para a votação 
do Fundo da Pobreza. Se não votarmos hoje, tenho 

a impressão de que não teremos oportunidade de 
votar. Tenho aqui o compromisso de votação da PEC 
300. Não temos o prazo e, se não votarmos agora, 
não poderemos votar no ano que vem. O Fundo da 
Pobreza, não.

Quero votar a PEC 300, não estou sustentando 
nenhuma substituição. Porém, há uma coisa que de-
pende de votarmos hoje. Essa é a questão.

Acho que faremos bem se votarmos o Fundo da 
Pobreza, rapidamente, até sem encaminhamento e sem 
discussão, colocando “sim” para todos os partidos. 

Também faço esse apelo ao PSOL. 
E, se der para votarmos outra hora a PEC 300... 

Aliás, vejo aqui que não há disposição de se votar ainda 
nesta legislatura, vamos insistir na próxima legislatura. 
Mas se não votarmos agora o Fundo da Pobreza, não 
haverá mais chance de ser votado. Apenas isso. 

Faço um apelo também ao PSOL, junto-me aos 
companheiros que estão aqui com a mesma preocu-
pação, para que possamos tentar votar o Fundo de 
Combate e Erradicação da Pobreza.

Estou achando difícil até com acordo, já.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Hoje 

votaríamos apenas o Fundo de Combate e Erradica-
ção da Pobreza.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Nobre 
Deputado Moreira Mendes, V.Exa. não pode falar.

O SR. MOREIRA MENDES – Deixe-me manifes-
tar-me, Sr. Presidente!

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – V.Exa. 
não pode falar nesta sessão, nobre Deputado. V.Exa. 
está de licença médica.

O SR. MOREIRA MENDES – Já retirei a licença 
há muito tempo, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – V.Exa. 
retirou a licença médica agora? Então, concedo a pala-
vra pela ordem ao ilustre Deputado Moreira Mendes.

O SR. MOREIRA MENDES (PPS-RO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
dizer a V.Exa. o seguinte: primeiro, que o PPS e a cha-
mada bancada ruralista, num gesto de boa vontade, 
vão concordar, com o consenso dos companheiros 
que estão aqui ao lado, com esta PEC que é tão im-
portante para o Brasil, sem nenhuma condição. Mas 
que, amanhã, não abre mão de levar a discussão da 
votação do requerimento que está sobre a Mesa para 
a urgência desta matéria, que é tão relevante para o 
País quanto esta da PEC da Pobreza.

Então, para deixar claro, Sr. Presidente, a nossa 
disposição é de colaborar, mas amanhã nós todos es-
taremos aqui reunidos para votar esse requerimento 
de urgência.
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Quero deixar claro que não estamos falando em 
votar o mérito, mas apenas em votar a urgência, de-
mostrando que não somos intransigentes.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Conce-
do a palavra pela ordem ao Deputado Edson Duarte.

O SR. EDSON DUARTE (PV-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr Presidente, se for para 
abrir a pauta, tem que incluir a Proposta de Emenda à 
Constituição nº 300, de 2008. Não abrimos mão disso. 
Não foi esse o acordo feito pelos Líderes. Acordo tem 
que ser mantido, para o bom andamento do interesse 
desta Casa e dos Governadores, que é votar a PEC 
de combate à pobreza. Se for para abrir a pauta de 
votação, vamos exigir o compromisso de votar a PEC 
300 e a jornada de trabalho de 40 horas.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
Presidência solicita aos Srs. Deputados presentes 
nas diferentes dependências da Casa que venham 
imediatamente ao plenário para que possamos votar 
a PEC que prorroga por tempo indeterminado o Fundo 
de Combate e Erradicação da Pobreza, uma matéria 
importantíssima. 

Portanto, vamos votar com todo o mundo vo-
tando “sim”, vamos quebrar o interstício e votar em 
segundo turno hoje, para que a matéria tenha tempo 
de ir ao Senado e seja aprovada ainda nessa sessão 
legislativa. 

A Presidência vai seguir rigorosamente o Regi-
mento Interno Nesta sessão não será permitido votar 
nenhum requerimento de urgência. Mas na sessão de 
amanhã, se entrar algum requerimento, a Mesa terá 
de colocá-lo em votação.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO – Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
a palavra pela ordem o ilustre Deputado Antonio Car-
los Pannunzio.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB-
SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, quando V.Exa. convocou esta sessão, foi muito 
claro em dizer que seria exclusivamente para esta 
propositura: a PEC do Fundo de Combate à Pobre-
za. Não fazem sentido questões de ordem ou apartes 
tentando colocar matéria estranha à da convocação. 
Isso tudo só retarda a votação importante a que temos 
de proceder.

Então, faço um apelo a V.Exa. de celeridade dos 
trabalhos e, ao mesmo tempo, convoco os compa-
nheiros da bancada do PSDB a virem ao plenário. Nós 
temos proposta de emenda constitucional da maior re-
levância a ser votada e é importantíssima a presença 
de todos para que possamos encerrar muito bem esta 
noite, que já foi vitoriosa até aqui.

O SR. ZONTA – Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
a palavra V.Exa.

O SR. ZONTA (PP-SC. Pela ordem. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, primeiramente havíamos 
encaminhado uma posição clara em relação ao re-
querimento que o PPS estava disposto a apresentar 
e que seria colocado em discussão. Dentro do espírito 
de boa vontade existente no acordo para votar a PEC 
que está na pauta, sem nenhuma restrição, vamos 
ajudar, garantir a presença e votar.

Agora, não abrimos mão e não existe qualquer 
acordo que impeça que amanhã votemos o requeri-
mento de urgência para o projeto do Código Florestal 
Brasileiro. Nós não abrimos mão de amanhã votar esse 
requerimento de urgência. Essa é a nossa posição.

O SR. CHICO ALENCAR – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, que ninguém 
cometa o absurdo, a estultice de atribuir ao PSOL a 
impossibilidade de esta sessão continuar, até porque 
nossa pequena e aguerrida bancada já registrou 100% 
de presença.

Quem quer – e nós queremos – e sabe da im-
portância – e nós sabemos – do Fundo de Combate 
à Pobreza que venha ao plenário. Foram jantar, foram 
chorar o bingo derramado, o que está havendo?

O que nós estamos cobrando é presença em 
plenário, até porque é uma PEC. Mantido o painel ou 
não, tem de haver 308 votos ali! E nós vamos votar a 
favor. Agora, não há acordo global porque o Deputado 
Zonta já declarou, com muita franqueza e sincerida-
de, que não abre mão de amanhã, em sessão extra-
ordinária, apresentar requerimento de urgência para 
flexibilizar, decepar o Código Florestal Brasileiro. É a 
posição de um partido, de uma bancada, de um gru-
po de Parlamentares respeitável. Mas não tem nossa 
aquiescência. Vamos para essa disputa.

Agora o que está ocorrendo é que o quorum é 
baixíssimo ainda. Nós estamos aqui para votar a PEC 
do Fundo de Combate à Pobreza, muito importante 
para vários Estados. É preciso quorum mínimo para 
começar esta votação.

O SR. VANDERLEI MACRIS – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela Minoria.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cederei a palavra pela ordem ao Deputado Dr. Paulo 
César e depois a V.Exa., Deputado Vanderlei Macris.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra pela ordem ao Deputado Dr. Paulo 
César.

O SR. DR. PAULO CÉSAR (PR-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Partido 
da República concorda com a posição do Deputado 
Moreira Mendes, do PPS, de hoje votar a Proposta de 
Emenda à Constituição nº 507, de 2010, e amanhã 
de manhã levar a proposta de urgência para o Código 
Florestal Brasileiro à reunião de Líderes.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – De-
putado Vanderlei Macris, tem V.Exa. a palavra pela 
ordem.

O SR. VANDERLEI MACRIS (PSDB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, es-
tamos sem quorum neste momento para votar a PEC 
do Fundo de Combate à Pobreza, que tem a maior 
relevância para os Estados. É importante que os De-
putados tenham consciência de que foi aberto novo 
painel, de que há necessidade de registro da presen-
ça novamente.

No processo de votação passado, e de comemo-
ração, os Parlamentares não se deram conta de que foi 
solicitado novo painel, e tivemos mais de 350 votos.

É muito importante que os companheiros do 
PSDB, do Democratas, do PPS atentem para a pre-
sença no painel, a fim de que possamos atingir o qu-
orum para iniciar imediatamente a votação da PEC do 
Fundo de Combate à Pobreza.

Era a demanda que gostaríamos de apresentar 
neste momento, pela Liderança da Minoria.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A Pre-
sidência reitera aos Srs. Parlamentares que venham ao 
plenário. Precisamos atingir o quorum de 257 Depu-
tados para dar início à votação da PEC que prorroga 
o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza por 
tempo indeterminado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra, pela ordem, ao ilustre Deputado José 
GENOÍNO

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, V.Exa. sabe me-
lhor do que nós que esta sessão é para votar a PEC 
507, de 2010. Mas só podemos iniciar a votação com 
308 Deputados. A Ordem do Dia pode começar com 
o quorum de 257, mas a votação só pode iniciar com 
308. É bom avaliarmos, com a presença em plenário – 
por isso convoco todos os Deputados do PT a marcar 
presença em plenário –, se poderemos votar a PEC 
507, de fundamental importância.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao Sr. Deputado Jorginho Maluly.

O SR. JORGINHO MALULY (DEM-SP. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, os Deputados Jor-
ge Tadeu Mudalen, que está ao meu lado, Renato 
Amary, Dr. Nechar e eu chegamos esta madrugada 
de viagem na qual fomos observadores desta Casa, 
a convite do governo libanês, da questão política no 
Oriente Médio.

Nós de origem libanesa – o Brasil tem população 
libanesa maior do que a do próprio Líbano – constata-
mos com preocupação o julgamento do suspeito pela 
morte do ex-Primeiro-Ministro Rafic Hariri num aten-
tado, alguns anos atrás. Ele tem provocado tensão 
na região, uma vez que facções supostamente alvo 
de condenações estão reagindo de antemão, o que 
pode reacender, infelizmente, a chama da violência 
na região.

O Brasil tem muito a contribuir nesse diálogo. 
Estivemos com o Presidente da Câmara libanesa e o 
Presidente do Líbano, General Michel Suleiman, que 
enviaram um abraço ao Presidente Michel Temer, Vice-
Presidente da República eleito, também descendente 
de libaneses, e ao Parlamento brasileiro.

Faço este registro com muito orgulho e trago 
esse abraço das autoridades libanesas ao comando 
da Casa.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Rei-

tero o apelo aos Srs. Deputados para que venham ao 
plenário, a fim de que possamos atingir o quorum de 
308 Srs. Deputados e dar início à votação da PEC que 
prorroga por tempo indeterminado o Fundo de Com-
bate e Erradicação da Pobreza.

A Presidência vai aguardar os 308 registros, a 
fim de que possamos quebrar o interstício e votar hoje 
a matéria.

A Presidência pede aos Srs. Deputados que ve-
nham ao plenário e nele permaneçam para que pos-
samos votar rapidamente esta importante matéria, a 
única desta sessão.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Conce-
do a palavra ao ilustre Deputado Ernandes Amorim.

O SR. ERNANDES AMORIM (PTB-RO. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, prorrogar o Fundo 
de Combate à Pobreza é uma causa difícil de defen-
der, porque é difícil encontrar pessoas que queiram 
trabalhar, depois da criação desse código para com-
bater a pobreza. Hoje muita gente é pobre para não 
trabalhar.

Vejo a necessidade de se aprovarem mudanças 
no Código Florestal Brasileiro, que seria uma solução 
para dar emprego aos pobres e não usar dinheiro pú-
blico para combater a pobreza. Por isso, pedimos à 
bancada do PTB que compareça amanhã, para apro-
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var, em regime de urgência, as mudanças do Código 
Florestal e dar emprego ao pobre, e não dinheiro à 
pobreza. Essas migalhas que estão sendo dadas às 
pessoas as estão tornando preguiçosas.

O SR. EDUARDO CUNHA – Sr. Presidente, peço 
a palavra para um esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
a palavra o Deputado Eduardo Cunha.

O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB-RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, um 
esclarecimento: há uma PEC que foi apensada à de 
nº 507, de 2010, por requerimento deste Parlamentar, 
e um destaque de preferência para essa PEC apen-
sada. Indago a V.Exa. se vamos ter de fazer votação 
simbólica do requerimento de preferência e se pode 
ser feita com quorum de 257 – de forma simbólica. 
Assim V.Exa. iniciaria a Ordem do Dia, porque há re-
querimento de preferência. A PEC 507, de 2010, foi 
apensada a essa outra PEC e há pedido de destaque 
para essa preferência. Indago se é preciso e, se for, 
peço que seja feito.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Não 
cabe requerimento de preferência; a única matéria in-
cluída na pauta é a PEC 507, de 2010.

O SR. EDUARDO CUNHA – A PEC 507 foi apen-
sada a outro conjunto de PECs, para que fosse votada 
apenas a PEC 507. Não há necessidade? Essa é a 
minha pergunta, porque havia um requerimento...

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Não 
cabe requerimento de preferência, nobre Deputado.

O SR. EDUARDO CUNHA – O.k.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra ao Sr. Deputado Paes de Lira.
O SR. PAES DE LIRA (Bloco/PTC-SP. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, mais uma sessão 
extraordinária – já são 21h30min – em que temos níti-
da dificuldade de formar quorum. Parece que algumas 
pessoas ficaram chocadas com o resultado da votação 
da lei da jogatina. Será esse o motivo da dificuldade 
em obtermos quorum? No entanto, há aqui matéria 
de extrema relevância a ser votada: a prorrogação do 
Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza.

E não posso deixar de mais uma vez lamentar, 
Sr. Presidente, que outra matéria também extrema-
mente importante não esteja na pauta desta sessão 
extraordinária. Refiro-me, já que estamos falando de 
erradicação da pobreza, à nossa PEC 300, cuja apro-
vação seria, de certa forma, já uma medida no sentido 
de começar a erradicar a pobreza de um grupo extre-
mamente importante de brasileiros: aqueles que nos 
defendem, com grave risco de vida, contra a sanha do 
crime, salvam vidas nos incêndios e nas calamidades 
naturais. Também esses brasileiros, homens e mulhe-

res, estão expostos à pobreza. Votar a PEC 300 é vo-
tar uma PEC de erradicação da pobreza entre esses 
bravos brasileiros que morrem por nós. No entanto, 
nós não a votamos.

Apesar de não concordar com esta pauta, tenho 
esperanças de votarmos ainda hoje a PEC que pror-
roga o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, 
mas não posso esquecer o que a Constituição, em 
seu art. 60, § 2º, nos impõe: votarmos a PEC 300 em 
segundo turno

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Co-

munico que todos os Srs. Deputados que votarem esta 
matéria justificarão todas as votações anteriores.

Portanto, esta Presidência reitera o apelo aos Srs. 
Deputados para que venham imediatamente ao plená-
rio, de modo que consigamos atingir o quorum de 308 
Deputados e dar início à votação desta PEC.

Essa matéria é importantíssima. Precisamos deci-
di-la hoje, em dois turnos, para que possa ir ao Senado 
e ser aprovada ainda nesta Sessão Legislativa.

Mais uma vez esta Presidência comunica que 
quem votar esta matéria justifica todas as votações an-
teriores e pede aos Srs. Parlamentares que venham ao 
plenário para a votação nominal da PEC, o que requer 
o quorum qualificado de 308 Srs. Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Com 
a palavra pela ordem o Deputado Luiz Carlos Hauly.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB-PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, deve 
ficar bem claro que será votada a PEC relativa ao Fundo 
de Combate e Erradicação da Pobreza, não as maté-
rias apensadas. Estas, absolutamente não.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao Sr. Deputado Major Fábio.

O SR. MAJOR FÁBIO (DEM-PB. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, sim-
plesmente não dá para esquecer que foi combinado 
entre Líderes desta Casa votarmos a PEC 300. Minha 
memória não é tão fraca.

Quando a aprovamos em primeiro turno e aqui 
levantamos sua grande bandeira, todos sorriram, le-
vantaram as mãos, vibraram. Foi o maior momento 
que esta Casa já teve. E eu ainda procuro o rosto dos 
Deputados que fizeram esses gestos.

Será, Deputado Paes de Lira, será, meus se-
nhores e minhas senhoras, que teremos coragem de 
olhar nos olhos dos brasileiros, depois de nos curvar-
mos tanto ao Poder Executivo, de nos deixarmos por 
ele dominar? Será que não veem todos a repercussão 
disso sobre esta Casa? Somos a instituição menos 
acreditada do País. É por causa de atitudes assim que 
os brasileiros já não acreditam em nós. Vamos cortar 
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o cabelo e ouvimos do barbeiro que todo político é 
mentiroso. Isso ocorre porque não cumprimos nossa 
palavra. É uma vergonha.

Sr. Presidente, vamos sair daqui envergonhados, 
de cabeça baixa, porque somos mentirosos. Com razão 
o povo brasileiro não acredita nesta Casa.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
(DEM-BA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, agradeço a oportunidade e 
quero aproveitar o momento em que estamos traba-
lhando para alcançar quorum que viabilize a votação 
da Proposta de Emenda à Constituição que vai tornar 
texto definitivo de lei o Fundo de Combate e Erradica-
ção da Pobreza para fazer um resgate histórico e, a 
meu ver, também um ato de justiça. 

Quando neste País ainda não se falava em Bolsa 
Família, em auxílio para a educação e para a saúde 
e em vale-gás, o Senador Antonio Carlos Magalhães, 
então Presidente do Congresso Nacional, deu início a 
um amplo debate com toda a sociedade sobre a neces-
sidade de pautar prioritariamente entre as discussões 
nacionais o combate à pobreza.

Lembro-me muito bem do Governo do Presidente 
Fernando Henrique Cardoso. O Senador Antonio Car-
los procurou fazer um debate suprapartidário e buscou 
o apoio do então Presidente do PT, hoje Presidente 
da República, Luiz Inácio Lula da Silva. A partir de 
amplo acordo entre as duas Casas, Câmara e Sena-
do, o Congresso Nacional aprovou então a criação do 
Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza. Foi um 
marco na história recente de apoio à população mais 
carente do País. Repito que esse tema não era objeto 
das discussões prioritárias do Congresso Nacional. 
Mas, de repente, uma primeira medida foi alcançada, 
e o Fundo foi criado na Constituição, ainda que com 
caráter provisório.

De lá para cá, devido a seu sucesso e ao que 
ele permitiu – a criação de uma larga rede de amparo 
social ainda no Governo Fernando Henrique Cardoso 
–, começamos a presenciar conquistas importantes, 
como a criação do Bolsa Escola. Depois, o Governo 
Lula unificou e ampliou uma série de benefícios ini-
ciados no passado, de modo que hoje temos o Bolsa 
Família, uma conquista da população mais carente 
do Brasil.

Para nossa felicidade, substituindo o Senador 
Antonio Carlos devido a seu falecimento, seu filho, 
meu pai, o Senador Antonio Carlos Magalhães Júnior, 
apresentou essa proposta de emenda à Constituição. 
Ele é autor dessa proposta que garante como conquis-
ta constitucional permanente a existência no Brasil do 
Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza.

Percebam, Sras. e Srs. Parlamentares, que hoje 
estamos aqui discutindo benefícios muito mais am-
plos, que interessam até mesmo à saúde financeira 
dos Estados brasileiros.

Daí por que, Sr. Presidente, apelo à nossa Casa, a 
todos os Deputados Federais, para que marquem pre-
sença no dia de hoje, a fim de garantirmos o quorum 
qualificado e votarmos, ainda esta noite, pelo menos 
o primeiro turno desta PEC para – quem sabe? – en-
cerramos o ano legislativo dando um grande presente 
a este País, demonstrando quão sensível e atenta é 
esta Casa às principais necessidades do Brasil.

O Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza 
teve início neste Congresso Nacional. A rede de am-
paro social começou aqui no Congresso Nacional. É 
uma conquista que perpassa governos, algo que ne-
nhum partido poderá comprometer. Por quê? Porque 
hoje é uma conquista do povo brasileiro.

Fica, portanto, o registro histórico da luta de um 
homem que enxergava à frente do seu tempo, um 
homem que dedicou a sua vida não apenas para pro-
mover a Bahia, mas também para ajudar aqueles que 
mais precisavam no Brasil. 

É claro, Sr. Presidente, que, olhando a história, 
entendendo o presente, mas sobretudo projetando o 
futuro, é preciso que o Fundo de Combate e Erradica-
ção da Pobreza seja permanente, duradouro, protegido 
de qualquer tipo de disputa neste País. 

É por isso que hoje devemos estar todos unidos 
pela aprovação desta proposta de emenda à Consti-
tuição, que representa, acima de tudo, um presente 
que esta Casa pode dar ao Brasil.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. WLADIMIR COSTA – Sr. Presidente, por 

favor, eu gostaria de justificar meu voto. 
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Quem 

votar nesta votação terá o voto justificado.
O SR. WLADIMIR COSTA – E se não houver 

votação, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Não 

é necessário ninguém justificar.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra ao Deputado Colbert Martins.
O SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB-BA. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, telespectadores que nos acompanham 
nesta sessão pela TV Câmara, há 42 anos, em de-
zembro de 1968, o Deputado Márcio Moreira Alves, 
desta tribuna, dizia a verdade. Ao contrário de muitos 
que dizem que aqui se mente, ontem, 13 de dezem-
bro, a ditadura brasileira fechou o Congresso Nacional, 
porque aqui se disse a verdade e se teve a coragem 
de dizer a verdade.
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A democracia tem defeitos, mas a democracia 
representa a liberdade, e o preço da democracia é a 
vigilância da liberdade permanente.

Estou lembrando tudo isso para não serem es-
quecidos episódios como os que permitiriam que hoje, 
passados 42 anos, este Congresso estivesse fechado. 
Não havia mais voz, o Judiciário estava subjugado.

Sr. Presidente, não queremos mais a volta à di-
tadura. Para isso, precisamos defender a permanência 
desta Casa aberta. Há muitos que querem fechá-la, 
por meio das mais variadas formas de agressão – a 
maior delas é a desmoralização do Poder Legislativo 
no Brasil. Nós vimos isso. Vimos como a falta de liber-
dade levou milhares à prisão no Brasil. Não queremos 
revanchismo. Mas queremos lembrar a muitos que fatos 
como este não podem acontecer novamente.

Se não estivermos vigilantes o tempo inteiro, a 
ditadura voltará. A maneira mais fácil de alcançar a di-
tadura é fechar a boca do povo brasileiro, sua melhor 
forma de expressão de todos os dias.

Sem revanchismo, Sr. Presidente, concluo e agra-
deço a V.Exa. e a todos os que nos acompanham a 
audiência. Que as novas gerações saibam que o culto 
à liberdade é o culto à democracia, e nós o colocamos 
em prática nesta Casa. Temos defeitos, mas estamos 
defendendo a liberdade no Brasil.

Sr. Presidente, 13 de dezembro de 1968 nunca 
mais!

Muito obrigado.
O SR. VIRGÍLIO GUIMARÃES (PT-MG. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, vou usar a palavra 
como uma espécie de declaração de voto a respeito do 
Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza.

Um fundo para combater a pobreza é sempre 
bem-vindo. Não sei se precisaria ou não ser consti-
tucionalizado – talvez não, mas, já que se está pro-
pondo, sim. Mas o Fundo de Combate e Erradicação 
da Pobreza que votamos foi criado para justificar as 
privatizações, uma das fontes de financiamento que 
existem. Hoje não existe mais essa fonte. 

Como a CPMF já acabou e o Imposto sobre 
Grandes Fortunas não existe, o Fundo de Combate 
e Erradicação da Pobreza precisa ser prorrogado e 
constitucionalizado, porque também houve – digo isso 
à vontade, porque fui Relator em 2003 – o adicional 
do ICMS, uma forma distorcida, mas neste momento 
indispensável, porque os Estados que o adotam não 
podem prescindir dele.

Portanto, Sr. Presidente, voto a favor dessa maté-
ria, mas não tenho nenhuma simpatia pelas formas de 
financiamento aí postas. Mas, como acredito que nesta 
Legislatura, da qual não farei parte, os Deputados e 
os Senadores eleitos vão votar uma reforma tributária 

que venha a solucionar problemas como este, para 
que não haja solução de continuidade para os Esta-
dos que adotaram essa forma, voto pela prorrogação 
do Fundo, esperando que esse tipo de financiamento 
tenha vida breve e chegue ao fim com a verdadeira 
reforma tributária.

O SR. WLADIMIR COSTA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. WLADIMIR COSTA (Bloco/PMDB-PA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gos-
taria de registrar que votei contra os bingos. Muito 
obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao Sr. Deputado Jair Bolsonaro.

O SR. JAIR BOLSONARO (PP-RJ. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, em nome da verdade, já 
que falam tanto em verdade aqui, gostaria de dizer que, 
com o acirramento da luta armada por meio do terro-
rismo, sequestro e assassinato de grupos de Esquerda 
bancados com o dinheiro de Fidel Castro, o Governo 
foi obrigado a editar o AI-5, e o Congresso Nacional 
foi fechado, sim, por aproximadamente 10 meses, mas 
principalmente porque este Congresso Nacional queria 
extorquir o Governo Federal.

De 1986 para cá, por quanto tempo, por obra e 
graça das medidas provisórias, o Congresso Nacional 
ficou fechado? No passado, foi por meio de decreto-
lei; atualmente, por medidas provisórias. O Congres-
so ficou fechado por, pelo menos, 5 anos. Portanto, 
quem fala em ditadura aqui não tem moral, é porque 
tem medo da verdade.

Nós não temos medo da verdade. Este Governo 
tem medo da verdade, tanto é que hoje, por meio de 
projeto para a constituição da Comissão da Verdade, 
indica sete representantes dele e nenhum do outro 
lado. Que verdade é essa? Que Governo é este? Um 
Governo que não quer apurar crimes de sequestro de 
autoridades, de aviões, de carros-bombas e de jus-
tiçamentos no Araguaia. Que verdade este Governo 
quer apurar?

Há um pessoal batendo no peito aqui, mas que 
ficou de cócoras durante o regime militar. Foi frouxo 
durante o regime militar. Agora, bate no peito e dá uma 
de machão. Naquela época, o Congresso queria extor-
quir o Governo, sim, e os militares não aceitaram.

Hoje em dia a situação está aberta, escancarada. 
São negociações entre Ministérios para o bel-prazer de 
quem quer saquear o Governo e de quem quer roubar 
o povo brasileiro.

O SR. FERNANDO GABEIRA (PV-RJ. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, gostaria de reafirmar 
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meu voto favorável à prorrogação do prazo de vigência 
do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza. En-
tretanto, concordo com os argumentos do Deputado 
Virgílio Guimarães, que mostrou que esse processo 
tem de ser examinado no futuro, com todo o respeito 
à memória do Senador Antonio Carlos Magalhães e 
com todo o respeito àqueles que querem ajudar os 
pobres.

No Rio de Janeiro, por exemplo, esse Fundo nem 
sempre tem efeito favorável aos pobres. Na verdade, 
sob muitos aspectos, ele é contra os pobres, porque 
sobrecarrega o ICMS de energia e o ICMS de comuni-
cação. No caso da energia, é vital, porque a energia é 
consumida pela população, tem importância fundamen-
tal na atração de empresas. Portanto, o que parece ser 
um fundo voltado para erradicar a pobreza, em certos 
momentos, é um fundo contra a pobreza. Muitas vezes, 
acontece o oposto do que queremos realizar.

Eu voto a favor da prorrogação do Fundo de Com-
bate e Erradicação da Pobreza, na expectativa de que 
os Deputados que vão assumir a próxima legislatura 
encontrem a saída, que tem de estar incluída na visão 
de reforma tributária.

A SRA. RITA CAMATA (PSDB-ES.) – Sr. Presi-
dente, há alguns minutos sentia-me meio apreensiva e 
frustrada. Quero dizer que nem toda felicidade é plena. 
Nós, o Congresso, a Câmara dos Deputados, tivemos 
um gesto de grandeza e de respeito à população, à 
família, de forma muito clara, pelo voto, mostrando 
que não queremos o jogo no Brasil. Ele traz lavagem 
de dinheiro e uma série de problemas muito graves à 
família brasileira. Depois de rejeitarmos a legalização 
dos bingos, uma conquista importante, faz-se neces-
sário agora quorum para votarmos o Fundo de Com-
bate e Erradicação da Pobreza – o coroamento des-
ta noite e do processo que se está concluindo nesta 
legislatura. 

Então, Sr. Presidente, faço um apelo aos Parla-
mentares que há pouco aqui estavam para que retor-
nem ao plenário e registrem presença, a fim de que 
possamos votar a prorrogação do Fundo de Combate 
e Erradicação da Pobreza. 

Trata-se de matéria que pode levar a reflexões – 
aqui trazidas pelo Deputado Fernando Gabeira, com 
as quais eu concordo –, mas que cumpre um papel 
importante e essencial à população de baixa renda 
no nosso País. Espero que possamos votá-la ainda 
esta noite. 

É o apelo que faço às companheiras e aos com-
panheiros: venham registrar a presença. Vamos votar 
tão importante proposta.

O SR. CARLOS SANTANA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. CARLOS SANTANA (PT-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, há mais de 
1 hora registrei presença nesta sessão para votarmos, 
e até agora ainda não alcançamos o quorum. Isso é 
uma vergonha!

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra pela ordem ao Sr. Deputado José GE-
NOÍNO

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado Inocên-
cio, quero apenas, de maneira regimental e educada, 
convidar os Parlamentares do PT – nossa bancada 
está em reunião para retomar uma série de decisões 
internas – para que venham ao plenário e suspendam 
a reunião que está se realizando na sala 1.

Venham ao plenário para marcarmos presença 
para votar a PEC 308. E nós ficamos no plenário, por-
que temos um acordo para iniciar a votação da PEC 
507, com 308... (Apupos no plenário.)

Retificando: queremos votar a PEC 507 com 308 
Deputados, com a...

(O microfone é desligado.)
O SR. JOSÉ GENOÍNO – Que os Deputados ve-

nham marcar sua presença para iniciarmos a votação 
da PEC 507, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao Sr. Deputado Fernando Chiarelli.

O SR. FERNANDO CHIARELLI (PDT-SP. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, a bem da verda-
de e a bem da história, é bom deixar bem esclarecido 
que, se este Congresso foi fechado, não o foi porque 
um Deputado disse isso ou porque um Deputado dis-
se aquilo.

Eu, desde meus primeiros dias aqui no Congres-
so, estou falando e gritando que este Parlamento está 
fechado, que aqui estamos fazendo de conta que so-
mos Deputados, que estamos fazendo de palhaços os 
eleitores e os brasileiros.

Estão aí a Emenda Constitucional nº 29, o Fator 
Previdenciário e a PEC 300, que chegou inclusive a 
ser aprovada. Isso tudo não vai para a frente por quê? 
Porque dizem que há acordo de Líderes. Líder do quê, 
Sr. Presidente? Líder de quadrilha, de bando?

Ora, veja só, Sr. Presidente, eu era admirador de 
V.Exa. – sempre fui, desde a época que...

(O microfone é desligado.)
O SR. JOSÉ GENOÍNO – Eu não sabia que eu 

tinha uma voz de comando tão eficiente.
O SR. FERNANDO CHIARELLI – Esta Câmara 

dos Deputados viveu extorsão, conforme disse o Depu-
tado Marcelo Itagiba; ou vota isso, ou nós não votamos 
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aquilo; ou seja, era a dinheirada do bingo que estava 
comprando meia dúzia, cem, duzentos Deputados, 
mas não conseguiu.

Foi por isso ou por motivos assemelhados que 
o Congresso Nacional foi fechado. Este Congresso 
hoje está fechado, sim, mas não é pela força moral 
das Forças Armadas, que todo mundo sabe quem é, 
Sr. Presidente, desde os Guararapes. Está fechado por 
forças absolutamente estranhas, que ninguém sabe o 
que são, que não deixam o Deputado trabalhar. Não 
deixam o Deputado trabalhar, fazendo o povo de bobo 
e de palhaço! 

Meus parabéns ao trabalho feito pelas Forças 
Armadas em...

(O microfone foi desligado.)
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra pela ordem ao Sr. Deputado Marcelo 
Itagiba.

O SR. MARCELO ITAGIBA (PSDB-RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gosta-
ria de convocar e convidar os companheiros do PSDB 
para que venham ao plenário, para que seja atingido 
o quorum necessário para a votação dessa PEC, que 
é de suma importância para todos, até porque nós 
observamos que na votação anterior, quando havia 
outros interesses, esse quorum foi atingido de uma 
maneira muito fácil.

Portanto, vamos votar agora aquilo que atende 
aos pobres, já que aquilo que iria enriquecer apenas 
alguns já foi rejeitado. Vamos votar a favor dos pobres 
agora, porque eles necessitam e é a obrigação des-
ta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
a palavra pela ordem o Deputado Walter Pinheiro.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu quero 
mais uma vez lembrar aos nossos pares a importân-
cia da votação desta PEC. Quero reiterar e reafirmar 
o convite feito pelo Deputado José GENOÍNO A nos-
sa bancada, a do Partido dos Trabalhadores, está em 
reunião. Vamos suspendê-la por 5 minutos, a fim de 
que efetivamente votemos essa PEC, de suma im-
portância. Isso reafirmará aquele projeto firmado em 
reunião entre os Governadores de todos os Estados, 
o próprio Presidente desta Casa e as Lideranças. Ou 
seja, um acerto entre Governadores e Parlamentares, 
para que pudéssemos, a partir daqui, aprovando esta 
PEC, continuar com o desafio de superar os problemas 
vivenciados por diversos brasileiros.

Já chegamos ao quorum de 310, mas é impor-
tante que outros Deputados – ainda há vinte e tantos 
Deputados na Casa – deem margem de confiança 
para votarmos tranquilamente com 320 ou 330, para 

não sofrer nenhum tipo de susto e aprovar esse im-
portante projeto.

V.Exa., aliás, pode abrir a votação, para come-
çarmos a votar.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. VANDERLEI MACRIS (PSDB-SP. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vamos 
abrir a votação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Srs. 
Líderes, nós vamos começar a votação. Se chegarmos 
a um determinado momento em que verificarmos não 
haver quorum, a Presidência, então, suspenderá a 
votação, para que ela não seja rejeitada. Mas eu acho 
que a Casa tem número suficiente. São 417. 

Eu pediria a cooperação do PT, que está reunido, 
para vir a plenário votar esta importante matéria.

A votação poderia ser rápida se todos permane-
cessem em plenário, e essa votação justifica todas as 
votações anteriores.

O SR. VANDERLEI MACRIS (PSDB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, faço 
um apelo aos Líderes para que não façam encami-
nhamento e que não discutam, a fim de que iniciemos 
imediatamente a votação.

O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB-RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Exatamente, 
Sr. Presidente, com todos encaminhando o voto “sim”, 
se não houver oposição.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT-RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, talvez pudesse 
lançar no painel a lista dos partidos que votam “sim”.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, como existe 
consenso...

V – ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DE-
PUTADOS:

Partido Bloco

RORAIMA

Angela Portela PT 
Edio Lopes PMDB PmdbPtc
Francisco Rodrigues DEM 
Marcio Junqueira DEM 
Maria Helena PSB PsbPcdobPrb
Total de Roraima: 5

AMAPÁ

Dalva Figueiredo PT 
Evandro Milhomen PCdoB PsbPcdobPrb
Fátima Pelaes PMDB PmdbPtc
Janete Capiberibe PSB PsbPcdobPrb
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Jurandil Juarez PMDB PmdbPtc
Lucenira Pimentel PR 
Sebastião Bala Rocha PDT 
Total de Amapá: 7

PARÁ

Ann Pontes PMDB PmdbPtc
Asdrubal Bentes PMDB PmdbPtc
Bel Mesquita PMDB PmdbPtc
Beto Faro PT 
Elcione Barbalho PMDB PmdbPtc
Giovanni Queiroz PDT 
Lira Maia DEM 
Lúcio Vale PR 
Paulo Rocha PT 
Wladimir Costa PMDB PmdbPtc
Zenaldo Coutinho PSDB 
Total de Pará: 11

AMAZONAS

Lupércio Ramos PMDB PmdbPtc
Rebecca Garcia PP 
Sabino Castelo Branco PTB 
Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPcdobPrb
Total de Amazonas: 4

RONDONIA

Agnaldo Muniz PSC 
Anselmo de Jesus PT 
Ernandes Amorim PTB 
Mauro Nazif PSB PsbPcdobPrb
Moreira Mendes PPS 
Total de Rondônia: 5

ACRE

Fernando Melo PT 
Flaviano Melo PMDB PmdbPtc
Henrique Afonso PV 
Perpétua Almeida PCdoB PsbPcdobPrb
Sergio Petecão PMN 
Total de Acre: 5

TOCANTINS

Lázaro Botelho PP 
Moises Avelino PMDB PmdbPtc
NIlmar Ruiz PR 
Vicentinho Alves PR 
Total de Tocantins: 4

MARANHÃO

Carlos Brandão PSDB 
Davi Alves Silva Júnior PR 
Flávio Dino PCdoB PsbPcdobPrb
Gastão Vieira PMDB PmdbPtc

Julião Amin PDT 
Pedro Fernandes PTB 
Professor Setimo PMDB PmdbPtc
Ribamar Alves PSB PsbPcdobPrb
Waldir Maranhão PP 
Zé Vieira PR 
Total de Maranhão: 10

CEARÁ

Ariosto Holanda PSB PsbPcdobPrb
Chico Lopes PCdoB PsbPcdobPrb
Eugênio Rabelo PP 
Flávio Bezerra PRB PsbPcdobPrb
Gorete Pereira PR 
José Airton Cirilo PT 
José Pimentel PT 
Leo Alcântara PR 
Mauro Benevides PMDB PmdbPtc
Paulo Henrique Lustosa PMDB PmdbPtc
Zé Gerardo PMDB PmdbPtc
Total de Ceará: 11

PIAUÍ

Antonio José Medeiros PT 
Átila Lira PSB PsbPcdobPrb
Ciro Nogueira PP 
José Maia Filho DEM 
Júlio Cesar DEM 
Marcelo Castro PMDB PmdbPtc
Nazareno Fonteles PT 
Osmar Júnior PCdoB PsbPcdobPrb
Total de Piauí: 8

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado DEM 
Fátima Bezerra PT 
Felipe Maia DEM 
Henrique Eduardo Alves PMDB PmdbPtc
João Maia PR 
Rogério Marinho PSDB 
Total de Rio Grande do Norte: 6

PARAÍBA

Damião Feliciano PDT 
Efraim Filho DEM 
Luiz Couto PT 
Major Fábio DEM 
Manoel Junior PMDB PmdbPtc
Rômulo Gouveia PSDB 
Wellington Roberto PR 
Wilson Santiago PMDB PmdbPtc
Total de Paraíba: 8
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PERNAMBUCO

Ana Arraes PSB PsbPcdobPrb
Armando Monteiro PTB 
Bruno Araújo PSDB 
Bruno Rodrigues PSDB 
Carlos Eduardo Cadoca PSC 
Edgar Moury PMDB PmdbPtc
Eduardo da Fonte PP 
Gonzaga Patriota PSB PsbPcdobPrb
Inocêncio Oliveira PR 
José Chaves PTB 
José Mendonça Bezerra DEM 
Raul Henry PMDB PmdbPtc
Raul Jungmann PPS 
Wolney Queiroz PDT 
Total de Pernambuco: 14

ALAGOAS

Antonio Carlos Chamariz PTB 
Augusto Farias PTB 
Benedito de Lira PP 
Francisco Tenorio PMN 
Joaquim Beltrão PMDB PmdbPtc
Maurício Quintella Lessa PR 
Total de Alagoas: 6

SERGIPE

Albano Franco PSDB 
Iran Barbosa PT 
José Carlos Machado DEM 
Pedro Valadares DEM 
Total de Sergipe: 4

BAHIA

Alice Portugal PCdoB PsbPcdobPrb
Antonio Carlos Magalhães Neto DEM 
Colbert Martins PMDB PmdbPtc
Daniel Almeida PCdoB PsbPcdobPrb
Edson Duarte PV 
Fábio Souto DEM 
Félix Mendonça DEM 
Geraldo Simões PT 
João Almeida PSDB 
João Carlos Bacelar PR 
João Leão PP 
José Carlos Aleluia DEM 
José Carlos Araújo PDT 
José Rocha PR 
Lídice da Mata PSB PsbPcdobPrb
Luiz Alberto PT 
Márcio Marinho PRB PsbPcdobPrb
Marcos Medrado PDT 
Maurício Trindade PR 

Nelson Pellegrino PT 
Paulo Magalhães DEM 
Roberto Britto PP 
Sérgio Barradas Carneiro PT 
Sérgio Brito PSC 
Tonha Magalhães PR 
Veloso PMDB PmdbPtc
Walter Pinheiro PT 
Zezéu Ribeiro PT 
Total de BAHIA 28

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT 
Antônio Andrade PMDB PmdbPtc
Antônio Roberto PV 
Ciro Pedrosa PV 
Edmar Moreira PR 
Eduardo Barbosa PSDB 
Elismar Prado PT 
Gilmar Machado PT 
Humberto Souto PPS 
Jaime Martins PR 
Jairo Ataide DEM 
Jô Moraes PCdoB PsbPcdobPrb
Júlio Delgado PSB PsbPcdobPrb
Leonardo Quintão PMDB PmdbPtc
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Marcos Lima PMDB PmdbPtc
Marcos Montes DEM 
Mário de Oliveira PSC 
Miguel Martini PHS 
Narcio Rodrigues PSDB 
Odair Cunha PT 
Paulo Delgado PT 
Paulo Piau PMDB PmdbPtc
Reginaldo Lopes PT 
Silas Brasileiro PMDB PmdbPtc
Virgílio Guimarães PT 
Vitor Penido DEM 
Total de Minas Gerais: 27

ESPÍRITO SANTO

Camilo Cola PMDB PmdbPtc
Capitão Assumção PSB PsbPcdobPrb
Iriny Lopes PT 
Jurandy Loureiro PSC 
Rita Camata PSDB 
Sueli Vidigal PDT 
Total de Espírito Santo: 6

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PMDB PmdbPtc
Bernardo Ariston PMDB PmdbPtc
Carlos Santana PT 
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Chico Alencar PSOL 
Chico DAngelo PT 
Cida Diogo PT 
Deley PSC 
Dr. Adilson Soares PR 
Dr. Paulo César PR 
Edmilson Valentim PCdoB PsbPcdobPrb
Edson Ezequiel PMDB PmdbPtc
Edson Santos PT 
Eduardo Cunha PMDB PmdbPtc
Eduardo Lopes PRB PsbPcdobPrb
Felipe Bornier PHS 
Fernando Gabeira PV 
Fernando Lopes PMDB PmdbPtc
Filipe Pereira PSC 
Geraldo Pudim PR 
Hugo Leal PSC 
Jair Bolsonaro PP 
Léo Vivas PRB PsbPcdobPrb
Luiz Sérgio PT 
Marcelo Itagiba PSDB 
Marina Maggessi PPS 
Miro Teixeira PDT 
Nelson Bornier PMDB PmdbPtc
Otavio Leite PSDB 
Paulo Rattes PMDB PmdbPtc
Rodrigo Maia DEM 
Silvio Lopes PSDB 
Simão Sessim PP 
Solange Almeida PMDB PmdbPtc
Solange Amaral DEM 
Vinicius Carvalho PTdoB 
Total de Rio de Janeiro: 35

SÃO PAULO

Abelardo Camarinha PSB PsbPcdobPrb
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Antonio Carlos Pannunzio PSDB 
Arnaldo Faria de Sá PTB 
Arnaldo Jardim PPS 
Arnaldo Madeira PSDB 
Beto Mansur PP 
Cândido Vaccarezza PT 
Celso Russomanno PP 
Devanir Ribeiro PT 
Dr. Nechar PP 
Edson Aparecido PSDB 
Emanuel Fernandes PSDB 
Fernando Chiarelli PDT 
Francisco Rossi PMDB PmdbPtc
Guilherme Campos DEM 
Janete Rocha Pietá PT 
Jefferson Campos PSB PsbPcdobPrb

Jilmar Tatto PT 
João Dado PDT 
João Paulo Cunha PT 
Jorge Tadeu Mudalen DEM 
Jorginho Maluly DEM 
José C Stangarlini PSDB 
José Eduardo Cardozo PT 
José Genoíno PT 
José Mentor PT 
Julio Semeghini PSDB 
Lobbe Neto PSDB 
Luiza Erundina PSB PsbPcdobPrb
Marcelo Ortiz PV 
Márcio França PSB PsbPcdobPrb
Milton Vieira DEM 
Paes de Lira PTC PmdbPtc
Paulo Pereira da Silva PDT 
Ricardo Berzoini PT 
Ricardo Tripoli PSDB 
Roberto Alves PTB 
Roberto Santiago PV 
Vanderlei Macris PSDB 
Walter Ihoshi DEM 
William Woo PPS 
Total de São Paulo: 42

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT 
Carlos Bezerra PMDB PmdbPtc
Eliene Lima PP 
Homero Pereira PR 
Thelma de Oliveira PSDB 
Valtenir Pereira PSB PsbPcdobPrb
Wellington Fagundes PR 
Total de Mato Grosso: 7

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga DEM 
Augusto Carvalho PPS 
Jofran Frejat PR 
Rodovalho PP 
Rodrigo Rollemberg PSB PsbPcdobPrb
Total de Distrito Federal: 5

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB 
João Campos PSDB 
Leandro Vilela PMDB PmdbPtc
Luiz Bittencourt PMDB PmdbPtc
Pedro Chaves PMDB PmdbPtc
Pedro Wilson PT 
Professora Raquel Teixeira PSDB 
Sandes Júnior PP 
Total de Goiás: 8
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MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Antonio Cruz PP 
Dagoberto PDT 
Geraldo Resende PMDB PmdbPtc
Marçal Filho PMDB PmdbPtc
Nelson Trad PMDB PmdbPtc
Vander Loubet PT 
Waldemir Moka PMDB PmdbPtc
Total de Mato Grosso do Sul: 8

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM 
Alceni Guerra DEM 
Alex Canziani PTB 
Alfredo Kaefer PSDB 
Assis do Couto PT 
Cassio Taniguchi DEM 
Cezar Silvestri PPS 
Dilceu Sperafico PP 
Dr. Rosinha PT 
Giacobo PR 
Gustavo Fruet PSDB 
Luiz Carlos Hauly PSDB 
Luiz Carlos Setim DEM 
Moacir Micheletto PMDB PmdbPtc
Nelson Meurer PP 
Odílio Balbinotti PMDB PmdbPtc
Osmar Serraglio PMDB PmdbPtc
Ratinho Junior PSC 
Rodrigo Rocha Loures PMDB PmdbPtc
Takayama PSC 
Wilson Picler PDT 
Total de Paraná: 21

SANTA CATARINA

Angela Amin PP 
Celso Maldaner PMDB PmdbPtc
Fernando Coruja PPS 
Mauro Mariani PMDB PmdbPtc
Nelson Goetten PR 
Paulo Bauer PSDB 
Valdir Colatto PMDB PmdbPtc
Vignatti PT 
Zonta PP 
Total de Santa Catarina: 9

RIO GRANDE DO SUL

Cláudio Diaz PSDB 
Darcísio Perondi PMDB PmdbPtc
Fernando Marroni PT 
Henrique Fontana PT 
Luciana Genro PSOL 

Luis Carlos Heinze PP 
Mendes Ribeiro Filho PMDB PmdbPtc
Osmar Terra PMDB PmdbPtc
Pepe Vargas PT 
Vieira da Cunha PDT 
Vilson Covatti PP 
Total de Rio Grande do Sul: 11

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
lista de presença registra o comparecimento de 315 
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Passa-
se à apreciação da matéria sobre a mesa e da cons-
tante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Item 
único.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 507-A, DE 2010 

(Do Senado Federal)

Discussão, em primeiro turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 507-A, 
de 2010, que prorroga, por tempo indeter-
minado, o prazo de vigência do Fundo de 
Combate e Erradicação da Pobreza; tendo 
parecer da Comissão de Constituição e Jus-
tiça e de Cidadania, pela admissibilidade 
desta (Relator: Dep. José Genoíno), e pela 
admissibilidade das de nºs 183/99 (Relator: 
Dep. Ary Kara) e 474/01, apensadas (Relator: 
Dep. Coriolano Sales); e da Comissão Espe-
cial pela admissibilidade das Emendas de 
nºs 1, 2 e 3 apresentadas à PEC nº 474/01; e, 
no mérito, pela aprovação da PEC nº 474/01, 
apensada, e pela rejeição da de nº 183/99 e 
das emendas apresentadas (Relator: Car-
los Eduardo Cadoca). Tendo apensada (2) 
as PECs nºs 183/99 e 474/01.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Em 
discussão. (Pausa.)

NÃO HAVENDO ORADORES INSCRI-
TOS, DECLARO ENCERRADA A DISCUS-
SÃO.

Passa-se à votação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Vo-

tação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à 
Constituição nº 507, de 2010. 

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 Prorrogam-se, por tempo indeterminado, o 
prazo de vigência do Fundo de Combate e Erradicação 
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da Pobreza a que se refere o caput do art. 79 do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias e, igual-
mente, o prazo de vigência da Lei Complementar nº 
111, de 6 de julho de 2001, que “dispõe sobre o Fundo 
de Combate e Erradicação da Pobreza, na forma pre-
vista nos artigos 79, 80 e 81 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias”. 

Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vi-
gor na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
Presidência pede para colocar “sim” em todos os par-
tidos políticos.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, V.Exa. poderia co-
locar todo mundo “sim”.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Isso, Sr. Presidente.

O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB-RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Tem a concordância 
de todos, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Então, 
todos concordaram? (Pausa.) Sim.

Colocaria “sim” para todos os partidos políticos.
A SRA. RITA CAMATA (PSDB-ES. Pela ordem. 

Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, convido os 
companheiros do PSDB para virem ao plenário votar 
o Fundo de Combate à Pobreza.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB-DF. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
convoco a bancada do PSB e do Bloco para virem votar 
a prorrogação do Fundo de Combate à Pobreza.

Cumprimento também esta Casa por ter enfren-
tado a questão da legalização dos bingos e por estar, 
neste momento, espero, aprovando a prorrogação do 
Fundo de Combate à Pobreza, tão importante para o 
País, especialmente para alguns Estados, a fim de que 
o País continue crescendo com redução das desigual-
dades sociais e regionais.

A Câmara hoje vive um grande momento, e eu 
espero que confirme esse fato com a aprovação da 
prorrogação do Fundo de Combate à Pobreza.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN – Sr. Presiden-
te, Sr. Presidente!

O SR. IVAN VALENTE – Sr. Presidente, pela 
ordem.

O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB-RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o PMDB solicita aos Srs. Deputados que venham ao 
plenário para que possamos votar rapidamente essa 
PEC em primeiro turno e tentarmos votar o segundo 
turno ainda hoje.

É o apelo do PMDB.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN – Sr. Presiden-
te, nós, da bancada do PCdoB, também fazemos um 
apelo a V.Exa.

O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ao requeri-
mento de quebra de interstício o PSOL vai encaminhar 
a proposta contra. Não há consenso nem unanimidade 
no plenário.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN – Sr. Presidente, 
eu quero aqui fazer um apelo ao PSOL.

A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB-BA. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, eu 
gostaria de pedir à bancada da Bahia que compare-
ça ao plenário para que possamos votar a PEC da 
pobreza.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB-
AM. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Pre-
sidente, temos aqui a grande maioria das bancadas 
partidárias a favor de que, ainda na noite de hoje, faça-
mos uma tentativa de votar, em segundo turno, a PEC 
de combate à pobreza, que interessa não apenas ao 
Governo Federal, mas também a todos os Governos 
estaduais, a fim de que possam também prorrogar suas 
leis estaduais para garantir esse importante programa 
de combate à pobreza no Brasil.

Então, queremos aqui fazer um apelo à banca-
da do PSOL, único partido que está se manifestando 
contrariamente à votação, em segundo turno, ainda 
na noite de hoje.

Seria importante, Sr. Presidente, que cumprísse-
mos o acordo estabelecido no Colégio de Líderes, que 
foi baseado numa pauta. Tenho certeza e convicção 
absoluta de que essa pauta será mantida por todos 
os partidos.

Faço um apelo ao PSOL para que garanta, ain-
da na noite de hoje, a votação dessa mesma matéria 
em segundo turno

Sr. Presidente, obrigada.
O SR. PEDRO WILSON (PT-GO. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero justificar a 
ausência do ilustre Deputado Antonio Carlos Biscaia, 
Procurador de Justiça do Estado do Rio.

Hoje é o Dia Nacional do Ministério Público, e 
S.Exa. está recebendo um prêmio nacional por sua 
dedicação à luta por uma sociedade mais justa e fra-
terna. Se não fosse por esse fato, estaria aqui também 
para votar contra o bingo.

E homenageando S.Exa., quero também homena-
gear o Governo Lula e o Ministro Jorge Hage pelo artigo 
publicado hoje na Folha de S.Paulo intitulado Combate 
à corrupção no governo Lula, demostrando que, mes-
mo com muitas críticas, o Governo Lula e a CGU têm 
lutado para combater a corrupção no Brasil.
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O Deputado Federal Antonio Carlos Biscaia, Pro-
curador de Justiça, recebe hoje em Goiânia um prê-
mio nacional pela sua luta em favor de uma sociedade 
mais justa e mais fraterna e pelo combate sistemático 
à corrupção.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. WALTER PINHEIRO (PT-BA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, reitero o apelo 
à nossa bancada do PT, à bancada da Bahia e à ban-
cada de todos os partidos para que possamos votar 
este importante projeto, essa proposta de emenda à 
Constituição, a fim de aportarmos recursos e mais uma 
vez combater a pobreza em nosso País.

O SR. PAULO BORNHAUSEN – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. PAULO BORNHAUSEN (DEM-SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
apenas informar que protocolei pedido de informações 
junto ao Ministério dos Transportes a propósito de uma 
concessionária da ANTT que controla uma via peda-
giada na BR-101 em razão de questões mal resolvidas, 
primeiro, na cidade de Itajaí, com os trevos que ligam 
à cidade de Blumenau, e também no contorno viário 
da grande Florianópolis.

É necessário que o Governo tome providências 
imediatas e que se possa obrigar a concessionária a 
realizar as obras e benfeitorias.

Quero também deixar aqui o meu abraço.
A SRA. RITA CAMATA (PSDB-ES. Pela ordem. 

Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, quero, neste 
instante, fazer o convite aos companheiros e às compa-
nheiras do PSDB para que venham ao plenário votar. 
O quorum é necessário e importante pois se trata da 
PEC de combate à pobreza no Brasil.

Peço também que, se possível, permaneçam em 
plenário para que possamos votar o segundo turno 
logo em seguida.

O SR. ARNALDO JARDIM (PPS-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós do PPS 
queremos nos somar a esse apelo conjunto de todos 
os Líderes para que nossa bancada esteja presente. 
O PPS apoia a prorrogação do Fundo, sempre com a 
expectativa de termos políticas sociais emancipatórias, 
e não assistencialistas, que tenham sempre a porta 
de saída, para que isso signifique um compromisso 
com a evolução da situação, ou seja, um Fundo para 
socorrer e não para perpetuar relações de poder e de 
dependência.

O SR. EDSON DUARTE (PV-BA. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Partido Verde 
dispensa a convocação de seus Deputados porque 

todos já estão aqui dando sua contribuição ao Brasil 
e à PEC de Combate à Pobreza.

Aliás, o esforço do Partido Verde, durante toda 
esta semana e a que se passou, tem sido no sentido 
de contribuir com o acordo, a fim de que a pauta possa 
avançar, e a Câmara dos Deputados possa contribuir 
com aquilo que é importante para o Brasil.

Portanto, estamos mantendo nosso compromis-
so, a nossa palavra, pela manutenção do acordo das 
matérias que foram incluídas na pauta, inclusive a 
PEC de Combate à Pobreza, que interessa ao Brasil, 
ao Governo Federal, aos Governadores e, inclusive, à 
Bahia. Interessa muito ao Estado da Bahia, que perde-
ria muito com a não aprovação dessa matéria.

Fazemos um alerta: queremos aprovar ainda hoje, 
nos dois turnos, essa matéria. Fazemos esse apelo ao 
PSOL e a todos os Líderes. Queremos votar hoje essa 
matéria, mantendo o acordo firmado.

O SR. RICARDO BARROS (PP-PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu quero fazer 
um registro sobre a importância dessa votação, que vai 
marcar esta legislatura da qual estou me despedindo. 
Serei Secretário da Indústria e Comércio, no Paraná.

Na condição de representantes da nossa cidade 
de Maringá, teremos aqui três Parlamentares: o De-
putado Edmar Arruda, o Deputado Luiz Nishimori e a 
Deputada Cida Borghetti, minha esposa, que repre-
sentará o Paraná neste Congresso Nacional.

Finalmente, agradeço a oportunidade que sem-
pre tive aqui e a confiança dos colegas.

Na votação anterior, votei com o partido.
O SR. WALTER PINHEIRO (PT-BA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, mais uma 
vez, quero convocar a bancada do PT e pedir aos Par-
lamentares que permaneçam no plenário para que, 
assim que apurada for esta votação, possamos votar 
a quebra de interstício e, portanto, preparar a finaliza-
ção da votação em segundo turno dessa importante 
matéria que é o Fundo de Combate à Pobreza.

Mais uma vez, convoco nossa bancada e todos 
os Parlamentares para que venham ao plenário e que 
possamos votar o Fundo de Combate à Pobreza.

O SR. JOÃO MAIA (PR-RNº Pela ordem. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente Inocêncio, é preciso 
que se alerte a Casa para o fato de que, nesse ritmo 
de votação, não votaremos o segundo turno É preciso 
que todos venham urgentemente ao plenário.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A Pre-
sidência reitera o apelo para os Srs. Parlamentares, 
a fim de que venham ao plenário e possamos atingir 
o quorum regimental de 320, pelo menos 330, Sras. 
e Srs. Deputados, para votarmos em primeiro turno, 
quebrarmos o interstício, e votarmos em segundo tur-
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no esta importante PEC 507, que prorroga por tempo 
indeterminado o Fundo de Combate e Erradicação 
da Pobreza.

Esta importantíssima matéria requer dedicação 
de todos nós, uma vez que o País necessita de ins-
trumentos para diminuir cada vez mais as profundas 
disparidades existentes entre muitos que são tão po-
bres e poucos que são tão ricos. 

Precisamos de uma sociedade justa, solidária, 
fraterna, humana e distributiva. Para tanto, é preciso 
que o Fundo de Combate à Pobreza utilize instrumen-
tos fundamentais para seu aprimoramento e que a 
pobreza em nosso País seja minorada. 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, há 
bancadas reunidas até agora. Precisamos avisar às 
bancadas que já se iniciou a Ordem do Dia. Se as 
bancadas suspenderem as reuniões e vierem para cá 
votar, resolverão todo o nosso problema, até porque 
falta pouco para atingir 308. Há bancada reunida até 
agora. O Deputado Walter Pinheiro já disse isso mais 
de uma vez.

O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB-RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
apelo para os Parlamentares do PMDB que venham 
ao plenário votar esta importante PEC. Apelo também 
para os Parlamentares de outros partidos que ainda 
não vieram ao plenário, que cooperem, a fim de que 
possamos votar o Fundo de Combate à Pobreza. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – So-
licito ao ilustre Líder Ivan Valente, do PSOL, e seu 1º 
Vice-Líder, Chico Alencar, que compareçam à Mesa 
para conversarmos um pouco.

A SRA. SUELI VIDIGAL (PDT-ES. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, eu e a gran-
de maioria dos Deputados estamos aqui desde as 14 
horas prestando o nosso compromisso com a Nação. 
Estou vendo os Líderes desta Casa solicitarem que 
cada um dos seus pares venham ao plenário votar 
matéria extremadamente importante para o País e 
para os Estados. 

Sem querer ser repetitiva, peço aos Deputados 
que ainda não tiveram oportunidade de marcar sua 
presença que venham para cá, porque todos estamos 
nesta Casa até a esta hora, cansados, é verdade, mas 
queremos votar o Fundo de Combate à Pobreza. 

Portanto, quero engrossar o coro dos meus cole-
gas, que estão conclamando a presença dos Deputados 

para dar relevante contribuição ao nosso País: votar a 
prorrogação do Fundo de Combate à Pobreza.

Muito obrigada.
O SR. SIMÃO SESSIM (PP-RJ. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, essa reunião deve 
dar, no mínimo, a dispensa de interstício.

Solicito a V.Exa. permissão para convocar a ban-
cada do PP a vir ao plenário votar esta PEC, que pror-
roga o fundo em favor da erradicação da pobreza. 

Este o apelo que faço para nossos colegas, em 
nome da Liderança do PP. Desse forma, ainda hoje, 
com a dispensa de interstício, votaremos o segundo 
turno da PEC.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós vamos votar, 
em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constitui-
ção nº 507, de 2010. Peço a compreensão de V.Exa., 
porque os Deputados do PT estão vindo ao plenário. 
Nós vamos votá-la em primeiro turno E há o requeri-
mento de quebra de interstício para, em seguida, votá-
la em segundo turno

O requerimento de quebra de interstício é regi-
mental. Estou inclusive à vontade, porque o reque-
rimento de quebra de interstício foi instituído nesta 
Casa em resposta a questão de ordem que formulei 
ao Presidente Michel Temer. Eu me posicionava contra 
a quebra de interstício, e S.Exa. resolveu, com reque-
rimento, quebrar o interstício.

Apelo para que os Deputados do PT venham ao 
plenário votar – há vários Deputados na Casa – a PEC 
507, que trata do Fundo de Combate à Pobreza. 

É uma PEC fundamental. O meu parecer foi fa-
vorável na CCJ. Houve a compreensão de todos os 
partidos para a aprovarmos rapidamente na CCJ, e a 
matéria está pronta para ser votada no plenário. 

Estamos prestes a atingir o quorum, Sr. Presi-
dente.

O SR. EDSON DUARTE (PV-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, que ironia, 
a PEC de prorrogação do Fundo de Combate à Po-
breza até agora não teve seu encerramento porque 
um grupo significativo de Deputados saiu para jantar. 
É pura ironia. 

Estamos aqui de plantão. O Partido Verde, que 
apoia essa proposta está cumprindo sua parte, porque 
todos os seus Parlamentares aqui estão. E partidos 
mais importantes, que defenderam essa proposta, 
que têm interesse, comando de governo, não estão 
aqui para votar. 

Apelamos para os Deputados que venham ao ple-
nário, a fim de que possamos encerrar esta votação e 
votar em dois turnos essa PEC. Venham logo, porque o 
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quorum ainda está baixo. Esta noite poderemos fechar 
o grande acordo feito sobre matérias de interesse do 
Brasil. Esta Casa está dando seu exemplo, cumprindo 
seu compromisso, e falta pouco. 

Peço aos Deputados que estejam fora da Casa 
que venham para cá urgentemente. 

O SR. FRANCISCO TENÓRIO (PMN-AL. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, combater 
a pobreza é compromisso de todos nós. O Fundo de 
Combate à Pobreza é muito importante para o País. 

Dessa forma, o PMN solicita a todos os Deputados 
que venham ao plenário votar a Proposta de Emenda à 
Constituição nº 507, de 2010, e não se retirem, porque 
vamos votar o requerimento de quebra de interstício 
e, a seguir, votar o segundo turno da PEC, a fim de 
encerrarmos hoje essa votação. 

Este o apelo que o PMN faz neste momento aos 
Deputados de todos os partidos. Vamos permanecer 
na Casa e votar essa relevante matéria de interesse 
do povo brasileiro. 

Obrigado. 
O SR. WALTER PINHEIRO (PT-BA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, mais uma 
vez, faço um apelo. Vários Deputados estão na Casa. 
Chegamos a 316. Os companheiros da bancada do PT 
– a reunião já se encerrou – poderiam vir votar esta 
matéria, para aprovarmos a prorrogação do Fundo de 
Combate e Erradicação da Pobreza.

Deputado Gilmar Machado, o povo de Minas 
Gerais aguarda ansiosamente o seu voto; Deputado 
Paulo Teixeira, o povo de São Paulo clama por sua 
presença e seu voto.

O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB-RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
quero fazer um apelo aos Parlamentares no sentido 
de que não saiam do plenário, para que possamos 
rapidamente passar à votação em segundo turno, se 
houver acordo de o requerimento ser aprovado em 
plenário, a fim de que possamos quebrar o interstício. 
Se aqui permanecermos, rapidamente poderemos 
concluir a votação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
Presidência vai esperar porque é preciso uma margem 
de segurança – pelo menos 20 Deputados a mais, ou 
seja, 328 Srs. Parlamentares.

A Presidência reitera o apelo aos Srs. Parlamen-
tares para que venham ao plenário e aqui permane-
çam. Já há um requerimento de quebra de interstício, 
respondendo a uma questão de ordem do ilustre Líder 
Deputado Ivan Valente. Vamos esperar o suficiente 
para que corramos nenhum risco nesta matéria tão 
importante.

O SR. IVAN VALENTE – Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
a palavra o ilustre Líder Ivan Valente.

O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não entendi. 
V.Exa. vai colocar em votação o requerimento de quebra 
de interstício, quando alcançarmos o quorum, para a 
segunda votação. Nós apresentamos uma questão de 
ordem. V.Exa. vai responder a essa questão?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
Presidência, logo após, vai responder à questão de 
ordem de V.Exa. e colocar em votação o requerimento 
de quebra de interstício.

O SR. IVAN VALENTE – Sr. Presidente, só para 
esclarecer, então.

O art. 150, parágrafo único, do Regimento Inter-
no diz o seguinte:

“Art. 150.. ............................................. .
Parágrafo único. A dispensa de interstí-

cio para inclusão em Ordem do Dia de maté-
ria constante da agenda mensal a que se re-
fere o art. 17, I, s, poderá ser concedida pelo 
Plenário, a requerimento de um décimo da 
composição da Câmara ou mediante acordo 
de lideranças, desde que procedida a distri-
buição dos avulsos com antecedência mínima 
de quatro horas.”

E o art. 202 diz:
“Art. 202. A proposta de emenda à Constituição 

será despachada pelo Presidente da Câmara à Co-
missão de Constituição e Justiça e de Cidadania, que 
se pronunciará sobre sua admissibilidade, no prazo 
de cinco sessões, devolvendo-a à Mesa com o res-
pectivo parecer.

... ...........................................................
§ 6º A proposta será submetida a dois 

turnos de discussão e votação, com interstício 
de cinco sessões.

...... ........................................................
§ 8º Aplicam-se à proposta de emenda 

à Constituição, no que não colidir com o esta-
tuído neste artigo, as disposições regimentais 
relativas ao trâmite e apreciação dos projetos 
de lei.”

Refere-se ao art. 150, parágrafo único. Mas, na 
verdade, na nossa concepção, colide sim, porque aqui 
estamos tratando de proposta de emenda à Constitui-
ção. E aí o art. 202, § 6º, é explícito:

“Art. 202..... ...........................................
§ 6º A proposta será submetida a dois 

turnos de discussão e votação, com interstício 
de cinco sessões.”
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Com a questão de ordem que foi levantada pelo 
Deputado Eduardo Cunha...

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 
contestar, concedo a palavra ao ilustre Líder José GE-
NOÍNO

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, olhe bem: o art. 150 trabalha 
com o conceito de regime de urgência e estabelece 
as duas sessões como interstício entre a distribuição 
do avulso e o início da discussão ou votação corres-
pondente e entre a aprovação da matéria e o início do 
turno seguinte.

Olha bem, Sr. Presidente: o parágrafo único, diz 
que “a dispensa de interstício para inclusão em Ordem 
do Dia de matéria constante da agenda mensal (...)” e 
se refere a projetos...

E ao § 8º do art. 202, Sr. Presidente, estabelece:

“Art. 202.. ............................................. .
§ 8º Aplicam-se à proposta de emenda 

à Constituição, no que não colidir com o esta-
tuído neste artigo, as disposições regimentais 
relativas ao trâmite e apreciação dos projetos 
de lei.”

Há alguma contradição? Nenhuma. Portanto, 
não há como argumentar que esse artigo colide com 
o disposto no art. 150. Essa questão é clara.

E reafirmo a V.Exa que há jurisprudência e deci-
são da Presidência da Câmara, em questão de ordem 
sobre quebra de interstício, permitindo requerimento 
que solicite a quebra de interstício. E se o Plenário 
aprovar o requerimento, fica quebrado o interstício pelo 
Plenário. E o tratamento de projeto de lei não colide 
com o de proposta de emenda à Constituição porque 
o projeto de lei, quando está pronto para a pauta, tem 
a tramitação definida na sua natureza. É semelhante 
nesse caso à proposta de emenda à Constituição, por-
que não colide com projeto de lei. Reafirmo: há decisão 
da Presidência da Câmara a respeito da possibilidade 
de requerimento de quebra de interstício.

O SR. IVAN VALENTE – Para contraditar, Sr. 
Presidente.

O SR. EDUARDO CUNHA – Sr. Presidente, va-
mos encerrar a sessão, para ganhar tempo.

O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, eu quero contraditar o 
Deputado Genoíno dizendo o seguinte: nós não dis-
semos que o § 8º do art. 202 colide com o art. 150. 
Nós falamos que ele colide com o próprio art. 202, § 
6º, no tocante à tramitação de proposta de emenda à 
Constituição. É uma regra específica.

A decisão tomada em 1999 não vira letra da lei. 
O que vale aqui é o Regimento da Câmara, art. 202, 

§ 6º. Ou seja, não havendo acordo de Lideranças, a 
proposta será submetida a dois turnos de discussão 
e votação, com interstício de 5 sessões.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Vou 
responder à questão de ordem de V.Exa.

O SR. JOSÉ GENOÍNO – Sr. Presidente, só para 
informar. PEC 559. Acolhido pela Presidência requeri-
mento solicitando a quebra de interstício. Não foi acordo 
de Líderes, foi requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – No-
bre Deputado Ivan Valente, o caso que V.Exa. cita é 
diferente.

Quando se aprova em Comissão Especial ou na 
Comissão de Constituição e Justiça uma matéria, não 
se pode quebrar o interstício, tem que ser feita a publi-
cação do avulso. Nesse caso, não se pode quebrar o 
interstício, é preciso esperar duas sessões. Neste caso, 
é diferente. Já se votou em primeiro turno, já se conhece 
a matéria, já se tem a matéria publicada. Portanto, não 
há nenhum impedimento para quebrar o interstício.

Está respondida a questão de ordem de V.Exa.
O SR. EDUARDO CUNHA – Vamos encerrar a 

votação, Presidente.
O SR. IVAN VALENTE – Não há concordância, 

Sr. Presidente. Vamos recorrer não só à CCJ, mas tam-
bém, como direito, ao Supremo Tribunal Federal.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Vou 
encerrar a votação. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – De-
claro encerrada a votação.
Vou proclamar o resultado:

VOTARAM:

SIM:      327; 
NÃO:      1; 
ABSTENÇÃO:     1 
TOTAL:      329.

APROVADA, EM PRIMEIRO TURNO, A PRO-
POSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 507, DE 
2010. (Palmas.)

EM CONSEQUÊNCIA, FICAM PREJUDICADAS 
AS PROPOSTAS DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
NºS 183, DE 1999 E 474, DE 2001, APENSADAS E 
AS EMENDAS DE NºS 1, 2 E 3 APRESENTADAS À 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 474, 
DE 2001. 

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PEC Nº 507/2010 – 1º TURNO – Nomi-
nal Eletrônica 
Início da votação: 14/12/2010 22:00
Encerramento da votação: 14/12/2010 22:28
Presidiram a Votação: Inocêncio Oliveira 
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O SR. WALTER PINHEIRO – Vamos ao passo 
seguinte, Sr. Presidente.

O SR. MIRO TEIXEIRA – O requerimento de dis-
pensa de interstício está sobre a mesa.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Sobre 
a mesa o Requerimento nº 7.565, de 2010.

“Sr. Presidente, nos termos do art. 150, parágrafo 
único, combinado com o art. 202, § 8º, do Regimen-

to Interno da Câmara dos Deputados, requeremos a 
quebra do interstício de 5 sessões para votação do 
segundo turno da PEC nº 507, de 2010, que prorroga, 
por tempo indeterminado, o prazo de vigência do Fun-
do de Combate e Erradicação da Pobreza.

Sala das Sessões, em 14 de dezembro de 
2010.

(Assinaturas anexas)
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Em 
votação o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Os 
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. IVAN VALENTE – Para orientar, Sr. Pre-

sidente.
O SR. JOSÉ GENOÍNO – Não, vamos lá! Apro-

vado.
O SR. MIRO TEIXEIRA – Está precluso.
O SR. EDUARDO CUNHA – V.Exa. declarou; 

matéria vencida, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Apro-

vada a quebra do interstício.
O SR. IVAN VALENTE – A posição do PSOL é 

contrária lá, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ GENOÍNO – Está registrado.
O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – A posição do PSOL está 
“sim” no plenário. Nós não votamos ”sim”.

O SR. JOSÉ GENOÍNO – Está registrado.
O SR. IVAN VALENTE – Eu quero encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – V.Exa. 

vai querer encaminhar nesta PEC?
O SR. IVAN VALENTE – Eu quero encaminhar 

o requerimento.
O SR. JOSÉ GENOÍNO – Já foi votado!
A SRA. RITA CAMATA – Matéria vencida!
O SR. JOSÉ GENOÍNO – Vamos lá, Sr. Presi-

dente: segundo turno
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Peço 

desculpas a V.Exa., mas a matéria está vencida.
O SR. JOSÉ GENOÍNO – No segundo turno, 

todos “sim”.
A SRA. RITA CAMATA – Vamos ao segundo 

turno
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Pro-

posta de Emenda à Constituição nº 507-C, do Sena-
do Federal.

Discussão, em segundo turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 507-A, de 
2010, que prorroga, por tempo indeterminado, 
o prazo de vigência do Fundo de Combate e 
Erradicação da Pobreza.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Em 
discussão. (Pausa.)

NÃO HAVENDO ORADORES INSCRITOS, DE-
CLARO ENCERRADA A DISCUSSÃO.

Passa-se à votação da matéria.
O SR. MANATO (PDT-ES. Pela ordem. Sem revi-

são do orador.) – Sr. Presidente, votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Em 
votação a Proposta de Emenda à Constituição nº 507, 
de 2010, em segundo 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 Prorrogam-se, por tempo indetermnado, o 
prazo de vigência do Fundo de Combate e Erradicação 
da Pobreza a que se refere o caput do art. 79 do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias e, igual-
mente, o prazo de vigência da Lei Complementar nº 
111, de 6 de julho de 2001, que “dispõe sobre o Fundo 
de Combate e Erradicação da Pobreza, na forma pre-
vista nos artigos 79, 80 e 81 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias”.

Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vi-
gor na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
Presidência determina que coloquem “sim” em todos 
os votos.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
Presidência solicita aos Srs. Deputados que tomem 
os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sis-
tema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada 

posto.
A SRA. RITA CAMATA (PSDB-ES. Pela ordem. 

Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, o PSDB 
convida os demais companheiros para votarem “sim” 
ao segundo turno do Fundo de Combate à Pobreza.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço encarecida 
e civilizadamente aos Deputados da base de apoio do 
Governo, em particular os Deputados do PT, que votem 
“sim”. É o segundo turno de uma PEC muito importante. 
Recebemos apelo dos nossos Governadores, em es-
pecial do Governador da terra do grande companheiro 
Walter Pinheiro, Jaques Wagner, dos Governadores de 
Minas Gerais e do Rio de Janeiro, que se empenharam 
na votação desta PEC na CCJ.

O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB-RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ape-
lamos aos Parlamentares do PMDB que venham ao 
plenário para concluirmos esta votação rapidamente. 
Ao mesmo tempo, apelamos aos Parlamentares dos 
demais partidos que também compareçam. 

Agradecemos pelo apoio a essa proposta tão im-
portante para o Estado do Rio de Janeiro também.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero mais 
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uma vez chamar a nossa bancada para votar impor-
tante matéria: o Fundo de Combate à Pobreza.

Quero fazer um registro importante sobre o papel 
que o Deputado José Genoíno desempenhou na tra-
mitação desta matéria. Quando na Comissão de Cons-
tituição e Justiça todos avaliavam que não dava mais 
sequer para montar a Comissão Especial, veio a atua-
ção do Deputado Eduardo Cunha naquela Comissão e 
do Presidente da Comissão. É importante lembrar que 
o Deputado Eliseu Padilha acatou o requerimento e o 
encaminhamento do Deputado José GENOÍNO Nós, 
inclusive, com isso superamos as etapas da instalação 
da Comissão Especial... 

(O microfone é desligado.)
O SR. SIMÃO SESSIM (PP-RJ. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, a Liderança do 
PP faz um grande apelo: erradicar a pobreza é um 
compromisso que esta Casa tem. Para isso, prorrogar 
o Fundo é importante, por isso temos de votar “sim” 
neste segundo turno 

Queremos ganhar bem; queremos que todos 
compareçam. O PP está empenhado nesta luta des-
de o início da tramitação desta PEC. Apelo para que 
venham ao Plenário.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero mais 
uma vez reafirmar o papel importante da Comissão, o 
apoio de todos os Governadores e de todos os partidos 
para que pudéssemos chegar no dia de hoje e concluir 
a votação deste importante projeto, que para o nosso 
Estado representa a recuperação de mais de 350 mi-
lhões de reais, que devem ser aplicados em programas 
para que possamos cada vez mais incluir a população, 
não só para tirá-los da pobreza, mas também para o 
encaminhamento com o arranjo produtivo... 

(O microfone é desligado.)
O SR. JOVAIR ARANTES (PTB-GO. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Presidente, quero lembrar 
aos Deputados do PTB que depois dessa votação 
ainda teremos a votação de um projeto de resolução 
interna da Casa que precisa do quorum qualificado 
de 257 votos.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
Presidência reitera o apelo aos Srs. Parlamentares 
para que venham imediatamente ao plenário, porque 
precisamos concluir esta importante votação da PEC 
que prorroga, por tempo indeterminado, o Fundo de 
Combate e Erradicação da Pobreza.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
a palavra o Deputado Valdir Colatto.

O SR. VALDIR COLATTO (Bloco/PMDB-SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, esta 
Casa está votando uma matéria muito importante, so-

bre o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, e 
precisa, para encerrar este período legislativo, ainda 
votar outras matérias importantes.

Nós trabalhamos muito, a bancada e a Frente Par-
lamentar da Agricultura, para votar o Código Florestal 
Brasileiro. O parecer do Deputado Aldo Rebelo, que 
andou por este País, ouvindo o povo, trouxe a neces-
sidade urgente de fazermos uma legislação ambiental 
compatível com a realidade de cada Estado, obede-
cendo à Constituição.

Por isso fazemos um apelo a esta Casa para 
que ainda no dia de amanhã se vote o requerimento 
de urgência para a proposta de reformulação do Có-
digo Florestal Brasileiro, para que demos apenas uma 
confiança ao povo brasileiro e que, na virada do ano, 
na próxima Legislatura, possa-se votar essa matéria, 
que é importante para o País, não só para a área ru-
ral, Sr. Presidente, mas também para a área urbana. 
Precisamos votar porque o Brasil está parando, está 
engessado.

Se não votarmos até o dia 12 de junho o Código 
Florestal, o Decreto nº 7.029 vai colocar na clandes-
tinidade 80% das propriedades rurais e também da 
área urbana.

Sr. Presidente, se aplicarmos a legislação brasi-
leira, teremos de afastar de toda atividade econômica 
os leitos de qualquer curso d’água a mais de 30 metros 
da área urbana e rural. Isso inviabiliza o País. Estamos 
brincando com esse processo.

No ano que vem, precisamos mobilizar o Brasil, 
os produtores rurais e a área urbana também. Pedimos 
aos nossos Líderes e ao meu Líder, Henrique Eduardo 
Alves, que já assumiu esse compromisso com o PMDB, 
que coloquemos em pauta essa votação importante, 
que é o Código Florestal Brasileiro.

O Brasil precisa, e esta Casa tem de dar respos-
ta ao Brasil.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ZÉ GERARDO (Bloco/PMDB-CE. Pela 

Ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei de acordo com o PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Quem 
votar nesta votação justifica todas as votações ante-
riores.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
Presidência reitera apelo aos Srs. Deputados para que 
venham ao plenário. Precisamos concluir esta impor-
tante votação. Peço aos Srs. Deputados do PT que 
venham imediatamente votar esta matéria.

O SR. LUIS CARLOS HEINZE (PP-RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, con-
vocamos os Deputados do Partido Progressista para 
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virem dar quorum nessa importante votação, a fim de 
alcançarmos novamente os 308 votos.

Agora chamo a atenção dos colegas Parlamen-
tares e da sociedade brasileira ao trabalho sério que 
a Comissão Especial fez sobre a proposta de refor-
mulação do Código Florestal. Dizem que foi um trator 
passado por cima de alguns membros.

O Deputado Micheletto presidiu, o Deputado Aldo 
Rebelo relatou e vários Parlamentares participaram. 
Agora nós lamentamos que hoje o Greenpeace tenha 
vindo a esta Casa denegrir a imagem de Parlamenta-
res e fazer a sua pressão.

Quem conhece a Holanda, sede do Greenpeace, 
sabe que lá não se faz absolutamente nada. Invadiram o 
mar e fazem de tudo por lá. Com o dinheiro da Holanda 
vêm aqui hoje impor regras ao povo brasileiro.

Lamentamos que haja Parlamentares nesta Casa 
que estejam do lado do Greenpeace, do WWF, do go-
verno inglês, que têm outros interesses.

Sr. Presidente, nenhum país do mundo tem a 
cobertura florestal que tem o Brasil. Alguns Parlamen-
tares mentiram, dizendo que nós queríamos aumen-
tar o desmatamento, Deputado Nelson Marquezelli. É 
mentira, porque o nosso projeto propõe desmatamento 
zero, corta o desmatamento neste momento. Portanto, 
nem nós somos favoráveis a isso. Vamos trabalhar nas 
áreas consolidadas, com um relatório coerente para a 
agricultura brasileira.

Se 190 milhões de brasileiros comem hoje devem 
agradecer aos produtores rurais, que, muitas vezes, 
mesmo perdendo dinheiro, estão trabalhando. Hoje, 
encontram-se no Brasil megafusões, com dinheiro da 
PREVI, do BNDES, dos vários ramos, e o produtor 
rural, valentemente, está produzindo neste País. Sem 
uma política que lhes dê incentivo, garantia e respaldo, 
estão fazendo sua parte.

No primeiro semestre, houve um pacto entre os 
que representavam a candidata Dilma Rousseff e o 
Líder Cândido Vaccarezza e os que representavam o 
candidato José Serra de que nós não traríamos esse 
tema à baila ainda no primeiro e segundo turnos das 
eleições. Cumprimos a nossa parte para que essa ma-
téria fosse votada depois das eleições. Passaram-se 
as eleições, e há várias semanas o filme é outro.

O SR. MANATO (PDT-ES. Pela ordem. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, convocamos toda a 
bancada do PDT para votar esta importante PEC. Há 
278 votos no painel, e temos que chegar a 308.

O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB-RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
pelo PMDB, quero renovar o apelo para que todos os 
Parlamentares venham votar. Faltam 30 votos. Depois 

de todo esse sacrifício, esse esforço, não podemos 
morrer na praia no segundo turno

Portanto, faço um apelo para que todos venham 
ao plenário. Não podemos perder todo o trabalho do 
dia de hoje.

O SR. PEDRO FERNANDES (PTB-MA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Presidente Inocêncio 
Oliveira, espero que o dia de hoje sirva de lição para 
esta Casa. Veja V.Exa. que estamos votando uma 
matéria importantíssima no final da Legislatura com o 
risco de cair a sessão por falta de quorum. Estamos 
fazendo isso por quê? Porque alguns Líderes ficaram 
com medo de votar. Esta Casa existe para votar. O que 
atrasou todas essas votações? A urgência da votação 
do projeto de lei dos bingos, que alguns não queriam 
votar por medo. O Plenário votou, e ganhou a maioria 
– fui voto vencido.

Então, esta Casa precisa seguir esse exemplo e 
colocar as matérias para votação. Temos que votar a 
Proposta de Emenda à Constituição nº 300, de 2008. 
Não temos que ter medo de votá-la. A maioria aqui 
decide. Se o Governo não quer determinada aprova-
ção, tem como derrotar a proposta. O que não pode 
ocorrer é alguns Líderes proibirem votações e ficarmos 
mendigando a presença de Parlamentares para votar 
uma matéria tão importante quanto a prorrogação do 
Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza. É uma 
matéria que interessa a muitos brasileiros. Aliás, in-
teressa a todos os brasileiros, porque é para acabar 
com a fome neste País.

Quero que este dia sirva de exemplo para que, na 
próxima Mesa, na próxima Legislatura, não tenhamos 
medo de apreciar as matérias, que se decida pela vo-
tação e não se faça obstrução à toa. Faz-se a votação 
e sai vitorioso aquele que tiver voto em Plenário.

O SR. LUIZ COUTO (PT-PB. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, convocamos os 
Parlamentares do PT para que venham ao plenário 
votar, em segundo turno, a PEC 507, de 2010.

O SR. GUILHERME CAMPOS (DEM-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço 
aos poucos Deputados do Democratas que ainda não 
votaram que venham ao plenário ajudar a que seja 
atingido o quorum para aprovarmos o segundo turno 
desta PEC. A imensa maioria já votou, mas ainda fal-
tam alguns Parlamentares.

O SR. MAJOR FÁBIO (DEM-PB. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, lemos nos 
jornais nacionais desta semana que 98% dos Municí-
pios brasileiros têm problema com o crack – 98% dos 
Municípios brasileiros, praticamente todos, não só as 
Capitais.
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Recife, que fica bem perto de João Pessoa – sou 
pernambucano, nasci no Recife –, é a Capital campeã 
em homicídios de adolescentes. E o Governador de 
Pernambuco também veio para cá, nessa leva de Go-
vernadores, pedir que não votemos a PEC 300. Até 
hoje, não consigo entender como é que o camarada 
sai do seu Estado para atrapalhar a votação da PEC 
300. É um absurdo! Os Governadores Geraldo Alck-
min, Jaques Wagner, entre muitos outros, saíram dos 
seus Estados para pedir isso.

Vejam o caso do Rio de Janeiro, do qual não 
nos cansamos de falar. Não dá para cansar de falar 
nesse assunto. Um soldado de polícia, um policial civil 
no Rio de Janeiro ganhando 900 reais. Isso é um ab-
surdo! Isso é uma vergonha para o Brasil! Isso é uma 
vergonha, colegas, amigos, companheiros! Isso é uma 
vergonha! E o Governador do Rio ainda sai do Estado, 
manda representante para pedir a esta Casa que não 
vote a PEC 300. Isso é uma vergonha, Governador! O 
Governador do Rio deveria ter vergonha de vir a esta 
Casa pedir que não votemos a PEC 300.

Policiais do Rio, policiais militares e civis, isso é 
uma vergonha! O seu Governador veio aqui pedir à 
Casa que não vote a PEC 300.

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO (Bloco/PSB-ES. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, compareço mais uma vez a 
esta tribuna para registrar a presença do Presidente 
da Associação dos Cabos e Soldados do Rio Grande 
Sul, Leonel Lucas, e do diretor jurídico da entidade, 
John Lennon.

Eles estão em Brasília representando cabos, 
soldados e terceiros-sargentos do Exército que estão 
entrando na reserva. O objetivo é reivindicar do Gover-
no mudanças no estatuto e no plano de carreira dos 
servidores do Exercito Brasileiro.

Ontem, segunda-feira, Leonel e John estavam em 
Porto Alegre em uma campanha pela aprovação do piso 
salarial dos bombeiros e policiais. A meta é arrecadar 
80 mil assinaturas no Rio Grande do Sul.

Somente ontem mais de 3 mil pessoas assinaram 
o documento, que pede a aprovação da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 300, de 2008, um sinal de 
que a população está do lado dos trabalhadores da 
segurança pública. 

A sociedade reconhece o valor desses bravos 
heróis, diferentemente do Governo, que insiste em 
procrastinar o sofrimento da categoria.

Os bombeiros e policiais gaúchos assim como 
os cariocas recebem os salários mais baixos do Bra-
sil. Uma vergonha para um país que busca ser uma 
potência e se prepara para sediar dois campeonatos 
mundiais.

Por isso, insisto: a Câmara dos Deputados precisa 
votar a PEC 300 ainda nesta Legislatura. Os trabalha-
dores de segurança pública aguardam ansiosamente 
para que a palavra empenhada pelo Presidente desta 
Casa, Deputado Michel Temer, seja cumprida.

Estão acontecendo manifestações em todo o 
Brasil pela aprovação da PEC 300. Mesmo assim, o 
Governo insiste em fechar os olhos e os ouvidos para 
a situação desses trabalhadores.

Assim, como há um compromisso desta Casa 
em votar o piso dos bombeiros e policiais e ainda não 
foi cumprido, os mesmos já cogitam a possibilidade de 
uma paralisação nacional no primeiro dia de 2011.

Quem sabe se isso de fato acontecer o Governo 
resolve prestar atenção naqueles que estão sempre em 
alerta para garantir a segurança da sociedade.

Fiquei contente com o ato falho de um Parlamen-
tar aliado do Governo, que disse: “Vamos à PEC 300”. 
Na verdade, o Deputado se referia à PEC 507. Deve 
ser problema de consciência.

Precisamos concluir a votação da PEC 300.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, os Deputados 
estão vindo ao plenário, já estão se deslocando dos 
seus gabinetes.

Nós vamos atingir o quorum necessário para 
aprovar esta proposta de emenda à Constituição, que é 
uma vitória do Parlamento, do bom senso, da maneira 
correta como se encaminhou um acordo para votá-la. 
Os Deputados estão vindo dos seus gabinetes. Que 
venham ao plenário votar “sim”. Esta é a recomenda-
ção de todos os partidos.

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós estamos 
chegando ao final desta sessão, da votação desta pro-
posta de emenda à Constituição importante sobre o 
Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza. O qu-
orum será alcançado daqui a pouco, mas é razoável 
que se cobre dos Parlamentares, que são muito bem 
pagos pelo povo brasileiro, essa presença.

É curioso que muita gente se dá o luxo de sair 
para jantar, tomar lanche, descansar até no seu gabi-
nete, dar uma voltinha.

O SR. JOSÉ GENOÍNO – Estão chegando.
O SR. CHICO ALENCAR – E o PSOL, que cobra 

simplesmente o cumprimento do Regimento, é pres-
sionado aqui para que a sessão flua.

O que garante qualquer votação, independente-
mente da polêmica que ela carregue, é a presença dos 
Parlamentares aqui, fazendo um bom debate, argumen-
tando, polemizando. E assim caminharemos.
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Quando o nosso Líder, Deputado Ivan Valente, 
questionou a quebra de interstício, não foi para obs-
taculizar essa proposta sobre o Fundo de Combate à 
Pobreza, que tem o apoio unânime dos partidos, mas, 
sim, para que se pensasse de maneira mais global. Sa-
bemos que a bancada ruralista do agronegócio quer 
que se vote aqui a flexibilização do Código Florestal; 
pelo menos o regime de urgência urgentíssima. E nós 
gostaríamos que essa pressa, que é má conselheira em 
fim de Legislatura, que esse apagar das luzes, que às 
vezes ofusca o bom raciocínio, que a calada da noite, 
que às vezes acaba levando à aprovação de matérias 
gritantes, não presidam o nosso final de trabalho. Foi 
esse o sentido. Nós topamos discutir qualquer matéria, 
qualquer assunto, mas dentro da boa prática parlamen-
tar, debatendo cada ponto, argumentando, fazendo a 
grande política e não a política do encolhimento, do 
sub-reptício, do lateral, da mão de gato. Aí não dá.

Por isso fizemos o bom debate do bingo, que 
não era matéria urgente. O resultado até surpreen-
deu. Talvez as casas de bingo fechadas não tenham o 
poder de pressão que teriam se estivessem em pleno 
funcionamento. E assim caminha o Parlamento, com 
votações importantes para o País, e, às vezes, dispu-
tando interesses. 

Assim queremos fazer durante esta semana e até 
o fim dos trabalhos, com transparência, serenidade, 
argumentação e divergência. É isso que dá o sentido 
de um espaço plural; é isso que dá o sentido do bom 
debate. Esta é a Casa do dissenso, não pode ser a 
Casa de procedimentos ocultos.

O SR. OTAVIO LEITE – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. OTAVIO LEITE (PSDB-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, faço um 
apelo aos colegas da bancada do PSDB que estão 
em seus gabinetes e ainda não votaram para que se 
dirijam ao plenário e contribuam com a votação desta 
matéria que é relevante para a Federação brasileira. 
Trata-se de uma gama de recursos, sem os quais os 
Estados brasileiros terão mil dificuldades para pros-
seguir uma série de programas que visam combater 
a desigualdade social. 

O Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, 
criado em 2001, tem o sentido de ensejar aos Estados-
membros da Federação mais possibilidades de implan-
tar programas sociais que de alguma forma permitam 
uma aproximação entre as classes sociais. Não há pos-
sibilidade de vivermos numa sociedade efetivamente 
mais justa com tantas disparidades sociais.

Para concluir, faço a seguinte alusão, dentro da 
perspectiva histórica brasileira: depois da escravidão, 
talvez a fome tenha sido a maior vergonha nacional. 
Então combater a desigualdade social é um imperativo. 
Está na Constituição. Precisamos, portanto, prover os 
Estados de meios. Se os Estados utilizam bem essas 
verbas ou não, cabe às Assembleias Legislativas melhor 
organizarem o modo de aplicação desses valores.

Quero solidarizar-me com todos os colegas que 
estão aprovando a matéria e pedir a todos os Parla-
mentares do PSDB que venham trazer sua contribui-
ção para uma PEC que é substantiva para a Federa-
ção brasileira.

Muito obrigado. 
O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, queremos chamar 
os Deputados para virem ao plenário. 

O PT, o PMDB e todos os partidos da base tra-
balharam para votar esta matéria. 

Em primeiro lugar, na CCJC, com parecer em 
tempo recorde, com a compreensão do Presidente, 
colocamos sempre em pauta – é bem deixar claro – 
todas aquelas reuniões, e nós dizíamos: “É necessário 
o acordo”, que começava com o pré-sal, a Lei Kandir, 
os Bingos e a PEC 507. E estamos votando.

Portanto, quando afirmamos a importância da 
votação da matéria é porque trabalhamos, suamos a 
camisa, militamos, brigamos e negociamos para votar 
a emenda constitucional. Portanto, peço aos Srs. De-
putados que venham até aqui. 

Sr. Presidente, estamos telefonando aos Srs. 
Deputados para que venham ao plenário votar “sim” 
à PEC 507.

O SR. ERNANDES AMORIM (PTB-RO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
verdade, votei a favor da prorrogação desse Fundo 
contra minha própria vontade. Acho que deveríamos 
ter aprovado um fundo maior para a educação, para o 
desenvolvimento, para a geração de emprego e para 
a segurança. Mas acho que, em relação ao Fundo 
para a Pobreza, o melhor que o Governo tem a fazer 
é investir na orientação do que se chama de pessoas 
pobres para que elas aprendam a trabalhar. 

Digo isso, Sr. Presidente, porque em meu Es-
tado não se encontra um trabalhador braçal, um pe-
dreiro, um carpinteiro, um ajudante, um vaqueiro ou 
qualquer profissional mais simples, porque a maioria 
deles recebe essa benesse paga por quem trabalha, 
por quem produz. Por isso votei a favor, mas votei con-
tra minha vontade, porque o partido deu o seu apoio e 
partidariamente estou contribuindo para a aprovação 
desta PEC. 
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Espero que o Governo invista em quem queira 
produzir ou estudar e não nas pessoas que ficam pe-
rambulando por aí, a maioria delas sugando o dinheiro 
de quem trabalha e produz.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
Presidência solicita a todos os Srs. Parlamentares 
que venham imediatamente ao plenário. Trinta Parla-
mentares votaram em primeiro turno, mas ainda não 
votaram... 

Estamos mandando ligar para todos os Deputa-
dos que votaram a PEC em primeiro turno Precisamos 
atingir o quorum regimental e concluir esta importan-
te matéria.

Portanto, peço encarecidamente aos Srs. Deputa-
dos que venham imediatamente ao plenário concluir a 
votação de matéria fundamental para diminuir disparida-
des tão profundas ainda existentes em nosso País.

O SR. EDUARDO CUNHA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB-RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
fazer um apelo aos Parlamentares.

O PMDB fez parte de um amplo acordo que bene-
ficiou um leque de matérias. O PMDB esteve presente 
para votar o pré-sal e a prorrogação da Lei Kandir, tão 
cobrada por Parlamentares de vários Estados por ser 
de interesse de todos os Governadores. Participamos 
hoje da votação do bingo. Embora não tenha havido 
acordo para o mérito, estivemos presentes. Votamos 
também o plano de viação.

Agora, no momento de votar um ponto de im-
portância para poucos Estados – o Fundo da Pobreza 
tem impacto em cinco Estados –, estamos assistindo 
à falta de solidariedade daqueles que nos cobraram 
presença para votar a Lei Kandir. Esses agora estão 
em outros lugares, provavelmente jantando em restau-
rantes. Quando precisamos votar o Fundo da Pobreza, 
faltam Parlamentares para concluir a votação.

Este é um desabafo, é uma cobrança! Esta é 
uma Casa feita de acordos, e não podemos deixar cair 
todo o trabalho que tivemos até agora pelo egoísmo de 
alguns que, tendo atendidas as suas reivindicações, 
inclusive nos colocando para votar matérias com as 
quais não concordávamos, na medida em que não fo-
ram aprovadas, foram para o seu bel lazer, largando 
as necessidades de um fundo tão importante como 
esse à dependência de uns poucos que teremos de 
catar a laço e trazer até este plenário para cumprir sua 
obrigação de votar.

Então, faço um apelo e uma cobrança. Fomos so-
lidários e estivemos neste plenário para cumprir toda 
a pauta de votação. 

Fazemos este apelo, pois esta é uma Casa de 
acordos, para que os futuros acordos possam ser hon-
rados por nós também. E gostaríamos que os Srs. De-
putados comparecessem ao plenário para votar.

O SR. OTAVIO LEITE – Sr. Presidente, quero cha-
mar a atenção dos nossos colegas do Estado do Rio 
de Janeiro só para ilustrar que o Rio de Janeiro...

O SR. IVAN VALENTE – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, estivemos 
em várias reuniões de Líderes, nas quais tentamos 
estabelecer uma pauta comum. Fizemos, inclusive, 
um apelo, que não é de agora, mas de três semanas 
atrás, para que se fizesse uma pauta enxuta, uma 
pauta objetiva, que não tivesse as polêmicas que ge-
rariam atrasos etc. 

Mas, na semana passada, perdemos um tem-
po enorme com a questão dos bingos, que não era 
urgente, muito menos relevante, nem de interesse 
público. Sua urgência foi aprovada por dois votos e 
novamente hoje a votação do mérito veio na frente, 
mas a Casa rejeitou. 

Se o Fundo de Pobreza era tão importante, acho 
até que merece discussão a forma como foi formado. 
É preciso verificar o anacronismo dele e se há outras 
formas de ajudar os Estados, até para não ser chama-
do de Fundo de Pobreza. 

Mas está aí o resultado: primeiro, uma banca-
da ruralista caprichosa, porque não havia nenhuma 
urgência em se votar a urgência do Código Florestal, 
já que não seria votado o mérito. É uma discussão na 
sociedade civil organizada que necessita de quatro ou 
cinco meses para se esgotar. O Plenário precisava to-
mar ciência da complexidade do debate, mas ficaram 
insistindo numa questão que não tinha importância, que 
era de votar uma urgência entre mais de 400 urgên-
cias que já estão aprovadas nesta Casa. No entanto, 
ficaram aí. Podíamos ter votado o Fundo da Pobreza 
e o que era essencial.

São 23 horas, e a bancada do PSOL está aqui. 
O que prometemos cumprimos. 

Quando se trata de votar a microempresa, de li-
berar a Lei Kandir, aí Governador está atrás, o empre-
sário está atrás. Quando se trata de fazer pauta que 
interessa aos trabalhadores – por exemplo, com a PEC 
das 40 horas, a própria PEC 300, aprovada em primeiro 
turno –, aí ninguém quer saber. Política de assistência 
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farmacêutica integral não entra na pauta, mas quando 
chega o bingo, entra na pauta, porque há uma troca 
aqui. E não há nenhuma relevância política.

Agora, o quorum no painel está parado em 298 
votos acho que há 15 ou 20 minutos. Esses Deputados 
estão em suas residências, nos restaurantes ou já fo-
ram dormir, mas o Presidente vai querer trabalhar com 
uma margem de segurança, não só com 308 votos. É 
preciso que o quorum atinja 330, por aí. 

Sr. Presidente, não sei se temos condições de 
continuar este debate aqui e agora. Isso fica como 
exemplo do compromisso partidário, do compromisso 
com as questões prioritárias, urgentes e relevantes 
para o interesse público.

Se o Fundo de Pobreza fosse tão importante, o 
segundo turno estaria sendo votado. Acabou de ser vo-
tado com 328 votos, mas agora não se consegue juntar 
mais 30 Deputados aqui para votar essa matéria.

Esse é o registro do protesto do Partido Socia-
lismo e Liberdade.

O SR. MARCELO ITAGIBA (PSDB-RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quem 
tem fome, tem pressa. E é por isto que estamos aqui 
hoje, exatamente para votar esse Fundo. Para aquele 
outro fundo que interessava aos contraventores, que 
interessava aos criminosos, que interessava à lava-
gem de dinheiro, que interessava ao crime organi-
zado, apresentou-se um quorum rápido, pujante. As 
pessoas vieram em massa e colocaram seus votos. 
Mas, na hora de cuidarmos dos pobres brasileiros, na 
hora de cuidarmos do Fundo da Pobreza, observamos 
que aqueles empenhados em votar o fundo da riqueza 
pessoal, de suas próprias riquezas por meio do bingo, 
da máquina de videopoker, ausentam-se do plenário e 
não estão aqui para votar algo de interesse. 

Sr. Presidente, é bom que se frise e que se ob-
serve que foram feitas algumas negociatas; não foram 
negociações, não. Primeiro, para votarmos a Lei Kandir 
e, depois, para votarmos o Fundo da Pobreza. As ne-
gociatas foram feitas. Nós derrotamos as negociatas 
e os grandes negócios feitos por alguns que não têm 
nenhum interesse em defender o povo do nosso País. 
Querem apenas cuidar dos seus negócios.

O SR. OTAVIO LEITE (PSDB-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria 
de lembrar, de chamar a atenção dos nossos colegas 
Deputados do Estado do Rio de Janeiro, que a vota-
ção dessa matéria implica em assegurar para os cofres 
do nosso Estado cerca de 2,5 bilhões/ano, ou seja, 10 
bilhões ao longo de 4 anos. São recursos imprescin-
díveis para o Governo do Estado dar sequência a um 
conjunto de iniciativas dentro do que sejam as ações 
de combate à pobreza.

Não se trata de uma preocupação de natureza 
partidária ou de vínculo a um Governador ou não. Eu, 
inclusive, faço a defesa com muita tranquilidade, por-
que sou de oposição ao Governo do Estado do Rio de 
Janeiro. Mas, neste momento, todos nós devemos ter 
a responsabilidade republicana de votar algo funda-
mental para a Federação brasileira.

Gostaria de pedir aos nossos colegas do Esta-
do do Rio de Janeiro e aos assessores que lembrem 
seus respectivos Deputados, que porventura ainda 
estejam em seus gabinetes, para que venham votar 
esta matéria, que representa um montante de cerca 
de 2,5 bilhões de reais.

O SR. JOÃO DADO (PDT-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero dizer que 
já votei.

Fui o Relator da matéria dos bingos. Procurei, 
nesse projeto, nessa subemenda, compilar todos os 
assuntos que trataram aqui e nas diferentes Comissões 
sobre o tema. Continuo convencido de que precisamos, 
de um lado, legalizar e, de outro lado, criminalizar essa 
questão dos bingos no País. Não é possível vivermos 
essa anomia. 

Mas quero reafirmar que estou aqui votando pelo 
Fundo de Combate à Pobreza, apoiando essa inicia-
tiva. Acho que é fundamental.

Nosso País já vem progredindo bastante na ques-
tão do combate à pobreza, e esse Fundo vai contri-
buir ainda mais para que tenhamos melhor igualdade 
social.

Parece-me que o quorum aumentou. Isso é mui-
to bom. Já estamos mais próximos do número mínimo 
de votos.

Eu já tinha votado no início da votação, mas es-
tamos aqui presentes, apoiando, participando desta 
votação de interesse público, como, a nosso ver, é a 
legalização e criminalização da questão dos bingos.

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Faltam oito. O Deputado Jair 
Bolsonaro votou contra; como ele já votou, suponho 
que repetiu o voto. Deputados...

O SR. EDUARDO CUNHA – Sr. Presidente, é 
art. 17. Temos que ter no mínimo 311, senão não dá 
para encerrar.

O SR. CHICO ALENCAR – ...do Rio de Janeiro 
– Andreia Zito, Deputado Biscaia parece que está em 
Goiânia, Arnaldo Vianna, Arolde de Oliveira, Brizola 
Neto, Carlos Santana, Fernando Gabeira, Fernando 
Lopes, Leandro Sampaio, Marina Maggessi, Neilton 
Mulim, Pastor Manoel Ferreira, Rogerio Lisboa e De-
putada Suely –, se o Rio, que tanto necessita desse 
Fundo, comparecer um pouquinho aqui, resolve.
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O SR. EDUARDO CUNHA – Sr. Presidente, va-
mos ligar para os restaurantes, para o Piantella. Se 
houver algum Deputado lá, vamos pedir-lhe para vir 
votar.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Um 
Parlamentar me ligou agora, perguntando se eu es-
peraria 5 minutos. Eu disse que espero uma hora, o 
tempo necessário, contanto que dê o quorum. A ses-
são só terminaria a 1h10min da manhã. Portanto, vou 
esperar até 1h10min. (Palmas.) 

O SR. MARCELO ITAGIBA (PSDB-RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vamos 
solicitar à Mesa da Câmara que peça à sua assesso-
ria que entre em contato, no telefone particular ou no 
gabinete, com aqueles que têm o nome registrado no 
painel, mas não estão com o voto configurado, a fim 
de que aqui compareçam. 

Essa é uma sugestão que faço a V.Exa. no senti-
do de agilizarmos esse processo, até porque, quando 
se quis votar os bingos, votou-se com muita precisão, 
com muita rapidez, com muita espontaneidade. Mas 
agora que temos de cuidar dos pobres brasileiros e 
votar algo fundamental, essas pessoas não estão 
aqui presentes. 

Agora, para apoiar o crime organizado, para apoiar 
a contravenção, para apoiar a criminalidade e a lavagem 
de dinheiro, nós tivemos um quorum rápido e, além 
disso, a possibilidade e a capacidade de atrapalhar, 
inclusive, essa votação. Não há a menor dúvida de 
que esse Fundo tinha de ser votado antes da questão 
dos bingos. Qual é a importância dos bingos perante 
a questão da pobreza? 

Então, essas coisas não funcionam, atrapalham 
o funcionamento da Casa, e isso ficou claro. Colo-
cou-se o bingo para ser votado antes do Fundo de 
Combate à Pobreza, e nós agora estamos sofrendo 
as consequências dessa questão. Bingo nunca mais, 
Sr. Presidente.

O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB-RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, quatro Parlamentares do PMDB já ligaram e estão 
vindo para cá.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
Presidência pede aos Srs. Líderes que determinem 
às assessorias que liguem para os Parlamentares 
que votaram em primeiro turno e ainda não fizeram o 
uso do voto. Há 23 Srs. Deputados que votaram em 
primeiro turno

O SR. SIMÃO SESSIM (PP-RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, é preciso enfatizar 
os telefonemas aos Deputados do Distrito Federal. Com 
certeza eles estão aqui, pois moram aqui.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Peço 
ao ilustre Deputado Alberto Fraga, que votou no pri-
meiro turno, e também ao Deputado Jofran Frejat que 
compareçam ao plenário.

O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB-RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
muitos dos Parlamentares do PSDB de Minas Gerais 
e de São Paulo, que tanto se empenharam pela Lei 
Kandir e que tanto nos pediram que ficássemos aqui, 
conclamando ao PMDB a estar presente, estão au-
sentes. Gostaria de fazer-lhes um apelo no sentido de 
que nos dessem a solidariedade que demos a eles na 
votação da Lei Kandir. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Com 
mais oito Parlamentares a Presidência encerra a vo-
tação. Então, a Presidência pede que venham ime-
diatamente ao plenário para podermos concluir essa 
votação de hoje com chave de ouro.

Amanhã, às 9 horas, teremos uma sessão extra-
ordinária destinada à votação de matéria importante.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, vamos chamar os 
Deputados. Estão vindo vários Deputados: Marina Ma-
ggessi, Marco Maia, Rogerio e Jilmar Tatto. 

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – O Deputado Fraga, 
para honrar o personagem do Tropa de Elite, vai estar 
aqui já, já.

O SR. JOSÉ GENOÍNO – Estamos aqui chaman-
do os Deputados. 

Deputado Fernando Gabeira vem aqui, Depu-
tado Marco Maia, Deputado Magela, de Brasília. Vou 
ficar chamando: Magela, de Brasília; Odair Cunha, de 
Minas Gerais... 

O SR. MARCELO ITAGIBA – O Deputado Paulo 
Abi-Ackel.

Vou chamando os Deputados do PT, e V.Exa. os 
do PSDB. Vamos fazer uma dobradinha. V.Exa. chama 
um, eu chamo outro. 

O Deputado Chico Lopes está chamando os De-
putados do PCdoB. Só faltam dois, que estão reunidos. 
Suspendam a reunião e venham para cá. 

O Rio Grande do Sul está precisando de uma 
chamada. 

O SR. MARCELO ITAGIBA – Lá não deve ter 
pobre.

O SR. JOSÉ GENOÍNO – Entendemos o pessoal 
do Rio Grande do Sul, o Mazembe botou o Internacio-
nal... Está sem azimute. (Risos.)

O SR. SIMÃO SESSIM (PP-RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, estou recebendo 
a notícia do PP. Os Deputados Mário Negromonte e 
Nelson Meurer estão vindo. Já que V.Exa. garante es-
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perar até 1 hora da manhã, acredito que ganharemos 
mais esses dois votos. 

O SR. MARCELO ITAGIBA (PSDB-RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, faço um 
apelo aos “bingueiros” para que venham votar.

O SR. JOSÉ GENOÍNO – Está faltando muita 
gente dos bingos.

O SR. MARCELO ITAGIBA – Já que eles esti-
veram presentes durante a votação dos bingos, pode-
riam comparecer agora para votar a favor dos pobres. 
Já votaram a favor daqueles que manipulam o crime 
organizado, daqueles que tocam a contravenção no 
País, daqueles que estão por trás de todo o esquema 
de corrupção nas Secretarias de Segurança Pública. 
Já que votaram em todos esses ricos, seria importan-
te que eles comparecessem aqui, a fim de votarem 
também pelos pobres, no Fundo de Combate e Erra-
dicação da Pobreza

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, o pessoal está che-
gando. O PCdoB garante dois votos. Há três Deputados 
do PT que estão a caminho. Já temos uma margem de 
segurança, não é Deputado Chico Lopes? 

O SR. CHICO LOPES – Isso.
O SR. JOSÉ GENOÍNO – O Deputado Armando 

Monteiro está vindo.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – O 

Presidente foi avisado de que o Deputado Jofran Frejat 
está vindo para o plenário. Faço um apelo também ao 
Deputado Alberto Fraga, que votou em primeiro turno, 
para aqui comparecer.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, com V.Exa. nesta 
Mesa votamos matérias importantes, com V.Exa. pre-
sidindo a votação, caminhamos, porque é firme e, ao 
mesmo tempo, simpático com os Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Mui-
to obrigado.

O SR. CHICO ALENCAR – Primeira defecção 
na candidatura Marco Maia.

O SR. OTAVIO LEITE (PSDB-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Verdade seja tida e justi-
ça seja feita. No início do meu mandato, calouro, tive 
uma experiência singular com V.Exa. nessa linha. É 
característica sua lutar para que os Deputados usem 
a palavra, tenham tempo para falar. V.Exa. sempre foi 
dedicado a isso, sentado nessa cadeira, procurando 
abrir espaço para os Deputados, sobretudo para os 
novos, usarem da palavra. 

V.Exa. merece um registro nesse sentido.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Mui-
to obrigado.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – V.Exa. tem que sempre continuar 
na Mesa. Certamente não o verei na Mesa, porque não 
mais estarei aqui a partir do dia 2 de fevereiro. Mas 
V.Exa. tem prerrogativa, direito adquirido e competên-
cia de estar sempre nessa Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
Casa vai perder muito, nobre Deputado José Genoí-
no, com a ausência de V.Exa. Esperamos apenas que 
dois Parlamentares possam ser convocados e V.Exa. 
voltar à Casa.

O SR. CELSO MALDANER – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. CELSO MALDANER (Bloco/PMDB-SC. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
uma notícia triste hoje é que não votamos o Projeto 
de Lei Complementar nº 591, das micro e pequenas 
empresas; a outra é que o meu Colorado perdeu de 
dois a zero. 

Esperamos o apoio de todos para amanhã votar-
mos a urgência do Código Florestal Brasileiro.

O SR. SIMÃO SESSIM – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. SIMÃO SESSIM (PP-RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, está chegando 
um grupo enorme.

Essa emenda poderá ser batizada de PEC Ino-
cêncio Oliveira.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – PEC Inocêncio Oliveira.

Os Governadores de Pernambuco; o Governador 
Jaques Wagner; o Governador do Rio de Janeiro, Sergio 
Cabral; Anastasia, enfim, os Governadores que apela-
ram têm de agradecer a V.Exa., porque se não fosse 
V.Exa. não estaríamos aprovando essa PEC hoje.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Obri-
gado a V.Exa.

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, os Deputados 
que estão chegando devem votar “sim”.

O SR. SIMÃO SESSIM (PP-RJ. Sem revisão do 
orador.) – O PP completa com os Deputados Nelson 
Meurer e Mário Negromonte.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Rece-
bi uma comunicação do PR que os Deputados Milton 
Monti e Luciano Castro estão vindo votar.

Portanto, vamos esperar que eles cheguem.
A SRA. JANETE ROCHA PIETÁ (PT-SP. Pela 

ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
parabéns pela sua firmeza, esta é uma PEC muito 
importante.

A nossa Presidenta Dilma Rousseff, que hoje 
está fazendo aniversário, colocou como prioridade o 
combate à pobreza. Isso é importante para vários Es-
tados, para todo o Brasil.

Por isso estamos pedindo o apoio, ligando, co-
brando a presença dos Deputados. É de suma impor-
tância acabar com a exclusão no País.

Parabéns, Presidente Inocêncio Oliveira, pela 
condução dos trabalhos, que está sendo magnífica.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
Presidência comunica aos Srs. Parlamentares que 
estamos em pleno período de votação nominal pelo 
sistema eletrônico. Aguardaremos mais uns oito Depu-
tados para abrir o painel eletrônico. Acredito que não 
há nenhum risco, porque apenas o Presidente deve 
ter-se abstido de votar, devido à determinação do Re-
gimento Interno, conforme o art. 17.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Vou começar a chamar pelo nome 
o pessoal que está faltando, que assim dá resultado: 
Deputados Magela, Paulo Pereira, Marco Maia. É im-
portante o candidato à Presidência da Câmara vir. Aí 
o Deputado Inocêncio Oliveira vota.

O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Estou achando que o Pre-
sidente, Deputado Marco Maia, a esta altura, já está 
comemorando sua candidatura.

Precisamos chamar os outros que estão no res-
taurante Piantella, Sr. Presidente.

O SR. JOSÉ GENOÍNO – Deputado Ivan Valente, 
nós temos de chamar os Deputados. 

O SR. IVAN VALENTE – Tem de ser mais eficiente, 
Deputado José Genoíno, e localizar sua base.

A SRA. JANETE ROCHA PIETÁ – Ainda bem 
que o bom senso prevaleceu. Está faltando pouco. 
Vamos aguardar.

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, concluída 
esta votação, a sessão será encerrada?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
sessão será encerrada.

O SR. JOSÉ GENOÍNO – Sem Código Florestal, 
Deputado Chico Alencar. Pode ficar tranquilo.

O SR. CHICO ALENCAR – Há outras urgências 
também.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
Presidência comunica aos Srs. Parlamentares que es-
tamos aguardando os Deputados, para não corrermos 
risco em matéria tão importante como esta.

Trata-se da votação da prorrogação, por tempo 
indeterminado, do Fundo de Combate e Erradicação 
da Pobreza, para que possamos diminuir as desigual-
dades tão profundas existentes entre as pessoas, as 
famílias, os Municípios, os Estados, as regiões.

Portanto, esta matéria é da mais alta importância 
para que o Brasil possa caminhar para uma sociedade 
justa, fraterna, equilibrada, humana, distributiva. Na 
mesa do rico pode haver de tudo, mas na do pobre 
não pode faltar o mínimo necessário para ele viver 
com dignidade e criar seus filhos.

A verdadeira cidadania se exerce quando todos 
têm os mesmos direitos e as mesmas oportunidades. 
A base de tudo é a educação. Precisamos priorizá-
la como instrumento maior da igualdade social, para 
que o cidadão possa procurar novos caminhos, bus-
car novos horizontes e decidir o que deseja: o filme a 
assistir, o livro a ler.

A liberdade de imprensa também é fundamental. 
Com a imprensa livre e responsável podemos saber 
justamente das denúncias, para que se possam apu-
rá-las com profundidade.

Por isso precisamos cada vez mais da impren-
sa que informe bem, que tenha condições, como tem 
sido a do Brasil. Tenho grande respeito pela imprensa 
brasileira. Sou daqueles que defendem a liberdade de 
imprensa em toda a sua extensão.

O SR. IVAN VALENTE – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – V.Exa. 

tem a palavra.
O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, V.Exa. anun-
ciou sessão extraordinária para amanhã, às 9 horas. 
Quero saber a pauta da sessão.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Pro-
jeto de Lei de Conversão nº 16, de 2010, do Senado 
Federal, e Medida Provisória nº 499-A, de 2010.

O SR. TAKAYAMA (PSC-PR. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, enquanto a vo-
tação prossegue, o PSC gostaria de enaltecer V.Exa. 
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pela sensibilidade em entender a importância desta 
votação.

É impressionante como algumas pessoas não 
conseguem entender que estes minutos serão de vi-
tal importância para muitas famílias pobres, pessoas 
que não têm o que comer, que não têm como ir para 
outra cidade por falta de condução, que não têm água 
potável.

Só seremos verdadeiramente um Brasil desen-
volvido, só teremos orgulho de ser brasileiros quando 
o cidadão, se não estiver no mesmo nível de igualda-
de, pelo menos tenha condições de vida que não nos 
deixem envergonhados. O mundo está conhecendo o 
Brasil como um país extraordinário. Só seremos ex-
traordinários quando nossos irmãos que não tiveram 
sorte ou que a vida lhes foi um tanto ingrata tiverem 
condição digna de sobrevivência.

Que possamos convocar todos os companhei-
ros que estão, talvez, num restaurante, saboreando 
um bom vinho ou comendo alguma coisa que a mesa 
do pobre não comporta, para interromper seu jantar 
e entender o peso da responsabilidade em estar no 
Parlamento para votar a PEC contra a fome.

Sr. Presidente, desejo-lhe todo o sucesso. Quero 
dizer do nosso orgulho em ter em V.Exa. essa sensi-
bilidade para aguardar o quorum, pela importância 
desta votação. O PSC, que tem colocado o ser huma-
no em primeiro lugar, deixa um voto de louvor à Mesa 
por essa sensibilidade.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – De-

putado Takayama, agradeço a V.Exa. a referência.
O SR. SIMÃO SESSIM (PP-RJ. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, sem dúvida algu-
ma, esta PEC que luta contra a pobreza vai receber 
nome e sobrenome: Emenda Inocêncio Oliveira.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, há Deputados che-
gando ao plenário para votar. Como muitos se mobi-
lizaram, vamos, em respeito, esperar. Quem esperou 
até agora pode esperar mais 5 minutos.

O SR. MARCELO ITAGIBA (PSDB-RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Deputado Genoíno, 
onde está o Deputado Palocci? V.Exa. podia ligar para 
ele e pedir que venha votar a prorrogação do Fundo.

O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB-RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Mas, antes, Deputa-
do Itagiba, gostaríamos que os Deputados do PSDB 
de São Paulo e de Minas, que tanto nos pediram que 
votássemos a Lei Kandir e que estão ausentes no mo-
mento, viessem nos ajudar a completar o quorum.

O SR. MARCELO ITAGIBA (PSDB-RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Claro, podemos trazê-
los e também aqueles que fazem parte da base do 
Governo e que igualmente têm interesse na aprovação 
dessa matéria. Aliás, também o ex-Ministro da Fazenda 
e o Chefe da Casa Civil do futuro Governo, que está 
em Brasília e é de fácil acesso, poderiam estar aqui 
entre nós para nos ajudar nessa votação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – O De-
putado Luciano Castro já votou. Os Deputados Milton 
Monti e Laurez Moreira também.

Vejo que mais alguns chegam pela Chapelaria.
O SR. CHICO LOPES – E notem que houve a 

quebra de interstício...
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Mais 

dois Deputados chegam para votar. Vamos aguardar. 
(Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Per-
gunto aos Srs. Parlamentares se já podemos abrir o 
painel.

O SR. MARCELO ITAGIBA – Vamos abrir, Sr. 
Presidente.

O SR. JOSÉ GENOÍNO – Vamos abrir, Sr. Pre-
sidente.

O SR. EDUARDO CUNHA – Encerre a votação, 
Sr. Presidente.

O SR. SIMÃO SESSIM – Sr. Presidente, de 328 
a 320.

O SR. JOSÉ GENOÍNO – Emenda Inocêncio 
Oliveira, vamos lá.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Va-
mos abrir, então.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – De-
claro encerrada a votação. (Pausa.)

A Presidência vai proclamar o resultado:

VOTARAM:

SIM:                                                318; 
NÃO:                                               1;

ABSTENÇÃO: 1 Sr. Deputado – pelo art. 17, o Pre-
sidente. 
TOTAL: 320 Srs. Deputados.

APROVADA, EM SEGUNDO TURNO, A PRO-
POSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 507, DE 
2010.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PEC Nº 507/2010 – 2º TURNO – Nomi-
nal Eletrônica 
Início da votação: 14/12/2010 22:30
Encerramento da votação: 14/12/2010 23:34
Presidiram a Votação: Inocêncio Oliveira 
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Fica 
dispensada a redação final da Proposta de Emenda à 
Constituição nº 507, de 2010, nos termos do § 2º do 
artigo 195 do Regimento Interno

A matéria vai à promulgação. (Palmas.)

VI – ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Nada 
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – COM-
PARECEM MAIS À SESSÃO OS SRS.:

Partido Bloco

RORAIMA

Luciano Castro PR 
Total de Roraima: 1

PARÁ

Gerson Peres PP 
Zé Geraldo PT 
Total de Pará: 2

AMAZONAS

Francisco Praciano PT 
Total de Amazonas: 1

RONDONIA

Lindomar Garçon PV 
Total de Rondônia: 1

TOCANTINS

Laurez Moreira PSB PsbPcdobPrb
Total de Tocantins: 1

CEARÁ

Arnon Bezerra PTB 
Eudes Xavier PT 
José Guimarães PT 
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Total de Ceará: 4

PARAÍBA

Marcondes Gadelha PSC 
Total de Paraíba: 1

PERNAMBUCO

Fernando Ferro PT 
Maurício Rands PT 
Pedro Eugênio PT 
Total de Pernambuco: 3

ALAGOAS

Carlos Alberto Canuto PSC 
Total de Alagoas: 1

SERGIPE

Valadares Filho PSB PsbPcdobPrb
Total de Sergipe: 1

BAHIA

Luiz Bassuma PV 
Mário Negromonte PP 
Total de Bahia: 2

MINAS GERAIS

Aracely de Paula PR 
Bilac Pinto PR 
João Magalhães PMDB PmdbPtc
Mário Heringer PDT 
Miguel Corrêa PT 
Total de Minas Gerais: 5

ESPÍRITO SANTO

Lelo Coimbra PMDB PmdbPtc
Manato PDT 
Total de Espírito Santo: 2

RIO DE JANEIRO

Indio da Costa DEM 
Rogerio Lisboa DEM 
Total de Rio de Janeiro: 2

SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdoB PsbPcdobPrb
Arlindo Chinaglia PT 
Carlos Zarattini PT 
Dr. Talmir PV 
Ivan Valente PSOL 
Michel Temer PMDB PmdbPtc
Milton Monti PR 
Nelson Marquezelli PTB 
Paulo Teixeira PT 
Regis de Oliveira PSC 
Silvio Torres PSDB 
Valdemar Costa Neto PR 
Vicentinho PT 
Total de São Paulo: 13

DISTRITO FEDERAL

Tadeu Filippelli PMDB PmdbPtc
Total de Distrito Federal: 1

GOIÁS

Jovair Arantes PTB 
Roberto Balestra PP 
Sandro Mabel PR 
Total de Goiás: 3
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PARANÁ

Andre Vargas PT 
Angelo Vanhoni PT 
Hermes Parcianello PMDB PmdbPtc
Ricardo Barros PP 
Total de Paraná: 4

SANTA CATARINA

Décio Lima PT 
João Matos PMDB PmdbPtc
Paulo Bornhausen DEM 
Total de Santa Catarina: 3

RIO GRANDE DO SUL

Germano Bonow DEM 
Maria do Rosário PT 
Paulo Roberto Pereira PTB 
Total de Rio Grande do Sul: 3

DEIXAM DE COMPARECER À SESSÃO OS 
SRS.:
Partido Bloco

RORAIMA

Sá PR 
Urzeni Rocha PSDB 
Total de Roraima: 2

AMAPÁ

Davi Alcolumbre DEM 
Total de Amapá: 1

PARÁ

Nilson Pinto PSDB 
Vic Pires Franco DEM 
Wandenkolk Gonçalves PSDB 
Zequinha Marinho PSC 
Total de Pará: 4

AMAZONAS

Átila Lins PMDB PmdbPtc
Marcelo Serafim PSB PsbPcdobPrb
Silas Câmara PSC 
Total de Amazonas: 3

RONDONIA

Eduardo Valverde PT 
Marinha Raupp PMDB PmdbPtc
Total de Rondônia: 2

ACRE

Gladson Cameli PP 
Ilderlei Cordeiro PPS 
Nilson Mourão PT 
Total de Acre: 3

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB 
João Oliveira DEM 
Osvaldo Reis PMDB PmdbPtc
Total de Tocantins: 3

MARANHÃO

Cleber Verde PRB PsbPcdobPrb
Clóvis Fecury DEM 
Domingos Dutra PT 
Nice Lobão DEM 
Pedro Novais PMDB PmdbPtc
Pinto Itamaraty PSDB 
Roberto Rocha PSDB 
Sarney Filho PV 
Total de Maranhão: 8

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB PmdbPtc
Ciro Gomes PSB PsbPcdobPrb
Eunício Oliveira PMDB PmdbPtc
José Linhares PP 
Manoel Salviano PSDB 
Marcelo Teixeira PR 
Vicente Arruda PR 
Total de Ceará: 7

PIAUÍ

Paes Landim PTB 
Themístocles Sampaio PMDB PmdbPtc
Total de Piauí: 2

RIO GRANDE DO NORTE

Fábio Faria PMN 
Sandra Rosado PSB PsbPcdobPrb
Total de Rio Grande do Norte: 2

PARAÍBA

Armando Abílio PTB 
Vital do Rêgo Filho PMDB PmdbPtc
Wilson Braga PMDB PmdbPtc
Total de Paraíba: 3

PERNAMBUCO

André de Paula DEM 
Charles Lucena PTB 
Fernando Coelho Filho PSB PsbPcdobPrb
Fernando Nascimento PT 
Marcos Antonio PRB PsbPcdobPrb
Paulo Rubem Santiago PDT 
Roberto Magalhães DEM 
Silvio Costa PTB 
Total de Pernambuco: 8
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ALAGOAS

Givaldo Carimbão PSB PsbPcdobPrb
Olavo Calheiros PMDB PmdbPtc
Total de Alagoas: 2

SERGIPE

Eduardo Amorim PSC 
Jackson Barreto PMDB PmdbPtc
Mendonça Prado DEM 
Total de Sergipe: 3

BAHIA

Claudio Cajado DEM 
Fernando de Fabinho DEM 
Geddel Vieira Lima PMDB PmdbPtc
Jorge Khoury DEM 
Jutahy Junior PSDB 
Luiz Carreira DEM 
Marcelo Guimarães Filho PMDB PmdbPtc
Severiano Alves PMDB PmdbPtc
Uldurico Pinto PHS 
Total de Bahia: 9

MINAS GERAIS

Aelton Freitas PR 
Alexandre Silveira PPS 
Bonifácio de Andrada PSDB 
Carlos Melles DEM 
Carlos Willian PTC PmdbPtc
Fábio Ramalho PV 
George Hilton PRB PsbPcdobPrb
Geraldo Thadeu PPS 
João Bittar DEM 
José Fernando Aparecido de Oliveira PV 
José Santana de Vasconcellos PR 
Lael Varella DEM 
Leonardo Monteiro PT 
Lincoln Portela PR 
Luiz Fernando Faria PP 
Maria Lúcia Cardoso PMDB PmdbPtc
Mauro Lopes PMDB PmdbPtc
Paulo Abi-Ackel PSDB 
Rafael Guerra PSDB 
Rodrigo de Castro PSDB 
Saraiva Felipe PMDB PmdbPtc
Total de Minas Gerais: 21

ESPÍRITO SANTO

Luiz Paulo Vellozo Lucas PSDB 
Rose de Freitas PMDB PmdbPtc
Total de Espírito Santo: 2

RIO DE JANEIRO

Andreia Zito PSDB 
Antonio Carlos Biscaia PT 

Arnaldo Vianna PDT 
Arolde de Oliveira DEM 
Brizola Neto PDT 
Leandro Sampaio PPS 
Neilton Mulim PR 
Pastor Manoel Ferreira PR 
Suely PR 
Total de Rio de Janeiro: 9

SÃO PAULO

Aline Corrêa PP 
Antonio Bulhões PRB PsbPcdobPrb
Antonio Palocci PT 
Bispo Gê Tenuta DEM 
Carlos Sampaio PSDB 
Dimas Ramalho PPS 
Dr. Ubiali PSB PsbPcdobPrb
Duarte Nogueira PSDB 
Fernando Chucre PSDB 
José Aníbal PSDB 
José Paulo Tóffano PV 
Luciana Costa PR 
Paulo Maluf PP 
Renato Amary PSDB 
Vadão Gomes PP 
Total de São Paulo: 15

MATO GROSSO

Pedro Henry PP 
Total de Mato Grosso: 1

DISTRITO FEDERAL

Laerte Bessa PSC 
Magela PT 
Total de Distrito Federal: 2

GOIÁS

Íris de Araújo PMDB PmdbPtc
Leonardo Vilela PSDB 
Marcelo Melo PMDB PmdbPtc
Ronaldo Caiado DEM 
Rubens Otoni PT 
Tatico PTB 
Total de Goiás: 6

PARANÁ

Affonso Camargo PSDB 
Chico da Princesa PR 
Eduardo Sciarra DEM 
Marcelo Almeida PMDB PmdbPtc
Reinhold Stephanes PMDB PmdbPtc
Total de Paraná: 5
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SANTA CATARINA

Edinho Bez PMDB PmdbPtc
Gervásio Silva PSDB 
João Pizzolatti PP 
Jorge Boeira PT 
Total de Santa Catarina: 4

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP 
Beto Albuquerque PSB PsbPcdobPrb
Eliseu Padilha PMDB PmdbPtc
Emilia Fernandes PT 
Enio Bacci PDT 
Ibsen Pinheiro PMDB PmdbPtc
José Otávio Germano PP 
Luiz Carlos Busato PTB 
Manuela DÁvila PCdoB PsbPcdobPrb
Marco Maia PT 
Nelson Proença PPS 
Onyx Lorenzoni DEM 
Paulo Pimenta PT 
Pompeo de Mattos PDT 
Professor Ruy Pauletti PSDB 
Renato Molling PP 
Sérgio Moraes PTB 
Total de Rio Grande do Sul: 17

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – En-
cerro a sessão, convocando para amanhã, dia 15, às 
9 horas, sessão extraordinária e, às 14 horas, outra 
sessão extraordinária, com as seguintes

ORDENS DO DIA 
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 

(Às 9 horas)

URGÊNCIA 
(Art. 62, § 6º da Constituição Federal)

Discussão

IITEM ÚNICO 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 499-B, DE 2010 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei de Conversão nº 16, de 2010, do Se-
nado Federal (Medida Provisória nº 499-A, 
de 2010), que altera a Lei nº 10.683, de 28 de 
maio de 2003, transforma Funções Comis-
sionadas Técnicas em cargos em comissão, 
altera as Leis nºs 8.460, de 17 de setembro 
de 1992, e 11.526, de 4 de outubro de 2007. 
Pendente de parecer. 

Prazo Na Comissão Mista: 08/09/2010

PRAZO NA CÂMARA: 22/09/2010 
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 

10/10/2010(46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 02/02/2011 

SESSÃO ORDINÁRIA 
(Às 14 horas) 

(Art. 62, § 6º, da Constituição Federal) 
Discussão

1 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 499-B, DE 2010 

(Do Poder Executivo)

PRAZO NA COMISSÃO MISTA:  
08/09/2010

PRAZO NA CÂMARA: 22/09/2010 
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 

10/10/2010(46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 02/02/2011 

2 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 502, DE 2010  

(Do Poder Executivo) 

Discussão, em turno único, da Medi-
da Provisória nº 502, de 2010, que dá nova 
redação às Leis nºs 9.615, de 24 de março 
de 1998, que institui normas gerais sobre 
desporto, e 10.891, de 9 de julho de 2004, 
que institui a Bolsa-Atleta; cria os Progra-
mas Atleta Pódio e Cidade Esportiva, e dá 
outras providências. Pendente de parecer 
da Comissão Mista.

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 
04/10/2010

PRAZO NA CÂMARA: 18/10/2010
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 

05/11/2010 (46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 28/02/2011

3 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 503, DE 2010 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medi-
da Provisória nº 503, de 2010, que ratifica 
o Protocolo de Intenções firmado entre a 
União, o Estado do Rio de Janeiro e o Muni-
cípio do Rio de Janeiro, com a finalidade de 
constituir consórcio público, denominado 
Autoridade Pública Olímpica – APO. Pen-
dente de parecer da Comissão Mista.

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 
05/10/2010

PRAZO NA CÂMARA: 19/10/2010
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PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 
06/11/2010 (46º DIA)

PERDA DE EFICÁCIA: 01/03/2011

4 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 504, DE 2010 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medi-
da Provisória nº 504, de 2010, que dá nova 
redação ao art. 1º da Lei nº 5.851, de 7 de 
dezembro de 1972, que autoriza o Poder 
Executivo a instituir empresa pública, sob 
a denominação de Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA). Pen-
dente de parecer da Comissão Mista.

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 
05/10/2010

PRAZO NA CÂMARA: 19/10/2010
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 

06/11/2010 (46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 01/03/2011

5 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 505, DE 2010 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 505, de 2010, que constitui fon-
te de recursos adicional ao Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social – 
BNDES. Pendente de parecer da Comissão 
Mista.

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 
10/10/2010

PRAZO NA CÂMARA: 24/10/2010
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 

11/11/2010 (46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 06/03/2011

6 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 506, DE 2010 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 506, de 2010, que abre crédi-
to extraordinário, em favor do Ministério 
do Desenvolvimento Agrário, no valor de 
R$ 210.000.000,00, para o fim que espe-
cifica. Pendente de parecer da Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização.

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 
12/10/2010

PRAZO NA CÂMARA: 26/10/2010

PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 
13/11/2010 (46º DIA)

PERDA DE EFICÁCIA: 08/03/2011

7 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 507, DE 2010 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 507, de 2010, que institui hi-
póteses específicas de sanção disciplinar 
para a violação de sigilo fiscal e discipli-
na o instrumento de mandato que confere 
poderes a terceiros para praticar atos pe-
rante órgão da administração pública que 
impliquem fornecimento de dado protegido 
pelo sigilo fiscal. Pendente de parecer da 
Comissão Mista. As Emendas de nºs 7, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, foram indefe-
ridas liminarmente por versarem sobre ma-
téria estranha, nos termos do art. 4º, § 4º, 
da Resolução nº 1/2002-CN, c.c. art. 125 do 
Regimento Interno da Câmara dos Deputa-
dos (Questão de Ordem nº 478/2009).

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 
19/10/2010

PRAZO NA CÂMARA: 02/11/2010
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 

20/11/2010 (46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 15/03/2011

8 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 508, DE 2010 

(Do Poder Executivo)

Discussão em turno único, da Medida 
Provisória nº 508, de 2010, que abre crédito 
extraordinário, em favor do Ministério da 
Educação, no valor de R$ 968.185.382,00, 
para os fins que especifica. Pendente de 
parecer da Comissão Mista de Planos, Or-
çamentos Públicos e Fiscalização.

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 
24/10/2010

PRAZO NA CÂMARA: 07/11/2010
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 

25/11/2010 (46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 20/03/2011

9 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 509, DE 2010 

(Do Poder Executivo)

Discussão em turno único, da Medida 
Provisória nº 509, de 2010, que dá nova re-
dação ao parágrafo único do art. 7º da Lei 



51510 Quarta-feira 15 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2010

nº 11.668, de 2 de maio de 2008, que dispõe 
sobre o exercício da atividade de franquia 
postal. Pendente de parecer da Comissão 
Mista. A Emenda de nº 4, foi indeferida limi-
narmente 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 (Questão de 
Ordem nº 478/2009).

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 
27/10/2010

PRAZO NA CÂMARA: 10/11/2010
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 

28/11/2010 (46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 23/03/2011

10 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 510, DE 2010 

(Do Poder Executivo)

Discussão em turno único, da Medi-
da Provisória nº 510, de 2010, que regula o 
cumprimento de obrigações tributárias por 
consórcios que realizem negócios jurídicos 
em nome próprio; dá nova redação ao art. 
31 da Medida Provisória nº 497, de 27 de 
julho de 2010, que promove desoneração 
tributária de subvenções governamentais 
destinadas ao fomento das atividades de 
pesquisa tecnológica e desenvolvimento de 
inovação tecnológica nas empresas e ins-
titui o Regime Especial de Tributação para 
construção, ampliação, reforma ou moder-
nização de estádios de futebol – RECOM; 
acresce dispositivos à Lei no 10.168, de 29 
de dezembro de 2000, que institui contribui-
ção de intervenção de domínio econômico 
destinada a financiar o Programa de Estí-
mulo à Interação Universidade-Empresa 
para o Apoio à Inovação; e dá outras provi-
dências. Pendente de parecer da Comissão 
Mista. As Emendas de nºs 5, 6, 7, 8, 9 e 10, 
foram indeferidas liminarmente por versa-
rem sobre matéria estranha, nos termos 
do art. 4º, § 4º, da Resolução nº 1/2002-CN, 
c.c. art. 125 do Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (Questão de Ordem 
nº 478/2009).

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 
11/11/2010

PRAZO NA CÂMARA: 25/11/2010
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 

13/12/2010 (46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 07/04/2011

URGÊNCIA 
(Art. 62, da Constituição Federal) 

Discussão

11 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 511, DE 2010 

(Do Poder Executivo)

Discussão em turno único, da Medida 
Provisória nº 511, de 2010, que dispõe sobre 
medidas para assegurar a sustentabilidade 
econômico-financeira do Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social 
– BNDES, sobre autorização para garantia 
do financiamento do Trem de Alta Velocida-
de – TAV, no trecho entre os Municípios do 
Rio de Janeiro – RJ e Campinas – SP, e dá 
outras providências. Pendente de parecer 
da Comissão Mista.

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 
21/11/2010

PRAZO NA CÂMARA: 05/12/2010
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 

02/02/2011 (46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 17/04/2011

12 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 512, DE 2010 

(Do Poder Executivo)

Discussão em turno único, da Medida 
Provisória nº 512, de 2010, que altera a Lei 
nº 9.440, de 14 de março de 1997, que esta-
belece incentivos fiscais para o desenvolvi-
mento regional e da indústria automotiva. 
Pendente de parecer da Comissão Mista.

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 
09/12/2010

PRAZO NA CÂMARA: 02/02/2011
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 

20/02/2011 (46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 05/05/2011

13 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 513, DE 2010 

(Do Poder Executivo)

Discussão em turno único, da Medi-
da Provisória nº 513, de 2010, que autoriza 
o Fundo de Compensação de Variações 
Salariais – FCVS a assumir, na forma dis-
ciplinada em ato do Conselho Curador do 
Fundo de Compensação de Variações Sa-
lariais – CCFCVS, direitos e obrigações do 
Seguro Habitacional do Sistema Financeiro 
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da Habitação – SH/SFH, oferecer cobertura 
direta a contratos de financiamento habi-
tacional averbados na Apólice do SH/SFH, 
autoriza o Departamento Nacional de In-
fraestrutura de Transporte – DNIT a utilizar 
recursos federais em apoio à transferência 
definitiva do domínio da malha rodoviária 
federal para os Estados, acresce o Porto do 
Pólo Industrial de Manaus no item 4.2 da 
Relação Descritiva dos Portos Marítimos, 
Fluviais e Lacustres, integrante do Anexo 
do Plano Nacional de Viação, aprovado pela 
Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, e 
dá outras providências. Pendente de pare-
cer da Comissão Mista.

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 
09/12/2010

PRAZO NA CÂMARA: 02/02/2011
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 

20/02/2011 (46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 05/05/2011

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS OU RECURSOS 

I – EMENDAS

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO QUE ALTERA O 
RICD
Prazo para apresentação de emendas: 5 Sessões (Art. 
216, § 1º, do RICD).

Nº 237/10 (MESA DIRETORA DA CÂMARA DOS DE-
PUTADOS) – Altera o art. 105 do Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados, aprovado pela Resolução 
nº 17, de 1989, para estabelecer novas regras acerca 
do arquivamento de proposições. 
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21/12/2010

II – RECURSOS

1. CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE CO-
MISSÃO – ART. 24, II, DO RICD
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO: art. 58, § 3º, c/c o 
art. 132, § 2º (PARECERES FAVORÁVEIS),
ou com o art. 133 (PARECERES CONTRÁRIOS), to-
dos do RICD.
Prazo para apresentação de recurso: 5 sessões (art. 
58, § 1º do RICD).

1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 630/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação da Rádio Comunitária Denominada Alfa 
FM a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Marcos Parente, Estado do Piauí.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17/12/2010

Nº 1.043/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à CEBELWAM COMUNICAÇÃO E 
CONSULTORIA LTDA. para explorar serviço de radio-
difusão sonora em freqüência modulada, no Município 
de Paulistana, Estado do Piauí.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17/12/2010

Nº 1.069/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que outor-
ga permissão à Cebelwam Comunicação e Consultoria 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, no Município de Água Branca, 
Estado do Piauí.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17/12/2010

Nº 1.072/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que outor-
ga permissão à Cebelwam Comunicação e Consultoria 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, no Município de Regeneração, 
Estado do Piauí.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17/12/2010

Nº 1.409/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária de Amigos de Alvo-
rada do Gurguéia a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Alvorada do Gurguéia, 
Estado do Piauí.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17/12/2010

Nº 2.481/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
outorga permissão à Rádio e TV Centauro Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequên-
cia modulada, no Município de Divinésia, Estado de 
Minas Gerais.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17/12/2010
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Nº 2.625/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a concessão outorgada à Rádio e TV Difusora 
do Maranhão Ltda. para explorar serviço de radiodifu-
são sonora em onda média, no Município de São Luís, 
Estado do Maranhão.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21/12/2010

Nº 2.637/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que auto-
riza a Associação Comunitária Itamontense de Radio-
difusão a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Itamonte, Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17/12/2010

Nº 2.651/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
renova a concessão outorgada à Sociedade Rádio 
Emissora Paranaense S.A. para explorar serviço de 
radiodifusão de sons e imagens, no Município de Lon-
drina, Estado do Paraná.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17/12/2010

Nº 2.685/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a concessão outorgada à Rádio Integração de 
Carmo do Paranaíba Ltda. para explorar serviço de ra-
diodifusão sonora em ondas médias, no Município de 
Carmo do Paranaíba, Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17/12/2010

Nº 2.728/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a concessão outorgada à Sociedade Rádio Emis-
sora Paranaense S.A. para explorar serviço de radio-
difusão de sons e imagens, no Município de Curitiba, 
Estado do Paraná.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17/12/2010

Nº 2.798/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a permissão outorgada à Rádio Pontal de Itabira 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada, no Município de Itabira, Estado 
de Minas Gerais.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17/12/2010

Nº 2.880/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
outorga concessão à Rede de Rádio e Televisão Ti-

radentes Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
de sons e imagens, no Município de Manaus, Estado 
do Amazonas.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 20/12/2010

Nº 2.908/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a permissão outorgada à Fundação L’’Hermitage 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre-
quência modulada, no Município de Belo Horizonte, 
Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21/12/2010

PROJETO DE LEI

Nº 2.332/2007 (Praciano) – Altera a Lei nº 9.807, de 
13 de julho 1999.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21/12/2010

Nº 5771/2009 (Supremo Tribunal Federal) – Dispões 
sobre a criação de cargos e de funções no Quadro de 
Pessoal do Conselho Nacional de Justiça.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17/12/2010

Nº 5.909/2009 (MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO) 
– Dispõe sobre o Quadro de Pessoal e a Estrutura 
Organizacional do Conselho Nacional do Ministério 
Público, e dá outras providências.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17/12/2010

1.2 COM PARECERES CONTRÁRIOS

PROJETO DE LEI

Nº 5.911/2005 (Carlito Merss) – Altera a Lei nº 1.283, 
de 18 de dezembro de 1950, alterada pela Lei nº 7.889, 
de 23 de novembro de 1989, que “Dispõe sobre ins-
peção industrial e sanitária dos produtos de origem 
animal”, e dá outras providências.
Apensados: PL 6352/2005 (Orlando Desconsi ) 
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21/12/2010

Nº 3051/2008 (Sandes Júnior) – Dispõe sobre a dele-
gação de atribuições de inspeção sanitária e industrial 
de produtos de origem animal e altera a Lei nº 1.283, 
de 18 de dezembro de 1950.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 20/12/2010

Nº 5.866/2009 (Luiz Carlos Hauly) – Altera a Lei nº 
5.917, de 10 de setembro de 1973 para incluir o cur-
so da atual PR – 153 entre as BR 487 e 476 ligando 
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os municípios de Imbituva e Paulo de Frontin e entre 
Ibaiti e Ventania.
ÚLTIMA SESSÃO: 15/12/2010

Nº 6.414/2009 (Paulo Pimenta) – Institui o dia 23 de 
outubro como “Dia Nacional do Quadro Especial do 
Exército Brasileiro”.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21/12/2010

Nº 6.555/2009 (Dr. Talmir) – Dispõe sobre a concessão 
de desconto e gratuidade no sistema de transporte co-
letivo interestadual para pessoa carente visitar familiar 
doente sob risco de morte.
ÚLTIMA SESSÃO: 15/12/2010

Nº 6.783/2010 (Pastor Pedro Ribeiro) – Institui o Pro-
grama Nacional Disque Discriminação Religiosa.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21/12/2010

Nº 6.913/2010 (Professor Ruy Pauletti) – Altera o 
Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, 
para alterar trecho Rodoviário na Relação Descritiva 
das Rodovias do Plano Nacional de Viação.
ÚLTIMA SESSÃO: 15/12/2010

Nº 7.042/2010 (Luiz Bassuma) – Dispõe sobre a 
obrigatoriedade de divulgação de informações, pe-
las emissoras de rádio e de televisão, sobre os ma-
lefícios causados pelo uso de drogas lícitas e ilícitas; 
sobre educação para o trânsito; sobre a preservação 
do meio-ambiente; sobre planejamento familiar; e dá 
outras providências.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21/12/2010

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, § 1º do RICD).

2.1 PELA INADEQUAÇÃO FINANCEIRA E/OU OR-
ÇAMENTÁRIA

PROJETO DE LEI

Nº 4.661/2004 (Simão Sessim) – Dispõe sobre a 
transformação do Centro Federal de Educação Tec-
nológica de Nilópolis em Universidade Tecnológica do 
Rio de Janeiro.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21/12/2010

Nº 1.559/2007 (Waldir Maranhão) – Acrescenta dispo-
sitivo à Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para 
vincular receitas federais à manutenção e desenvolvi-
mento do ensino superior das universidades públicas 
estaduais e municipais.
Apensados: PL 3717/2008 (Saturnino Masson ) 
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21/12/2010

Nº 2.149/2007 (Professor Ruy Pauletti) – Autoriza o 
Poder Executivo a criar a Escola Técnica Federal de 
Metalurgia de Caxias do Sul, no Estado do Rio Gran-
de do Sul.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17/12/2010

Nº 2.150/2007 (Marcos Medrado) – Dispõe sobre a 
criação de uma zona franca no Subúrbio Ferroviário do 
Município de Salvador, Capital do Estado da Bahia.
ÚLTIMA SESSÃO: 15/12/2010

Nº 2.929/2008 (Senado Federal – Paulo Duque) – 
Autoriza a União a doar ao Estado do Rio de Janeiro 
o imóvel que especifica.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 20/12/2010

Nº 4.106/2008 (Senado Federal – Cristovam Buar-
que) – Autoriza o Poder Executivo a criar a Escola 
Técnica Federal de Valparaíso de Goiás, no Estado 
de Goiás.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 20/12/2010

Nº 4.739/2009 (Senado Federal – Flexa Ribeiro) – 
Dispõe sobre a criação de Zona de Processamento 
de Exportação (ZPE) no Município de Santarém, no 
Estado do Pará.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17/12/2010

Nº 5.390/2009 (Perpétua Almeida) – Dispõe sobre 
a criação de Zona de Processamento de Exportação 
(ZPE) no Município de Brasiléia, Estado do Acre.
ÚLTIMA SESSÃO: 15/12/2010

Nº 5.747/2009 (Senado Federal – Cícero Lucena) – 
Autoriza o Poder Executivo a criar campus do Institu-
to Federal da Paraíba, no Município de Itabaiana, no 
Estado da Paraíba.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 20/12/2010

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)
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Prazo para apresentação de recurso: 5 sessões (Art. 
164, § 2º, do RICD).

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 529/1997 (Paulo Paim) – Dá nova redação ao art. 
100 da Constituição Federal, assegurando que aos 
créditos trabalhistas e previdenciários não serão apli-
cados os precatórios.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21/12/2010

Nº 41/1999 (Enio Bacci) – Libera dos precatórios pa-
gamento de créditos de até 200 (duzentos) salários 
mínimos e dá outras providências.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21/12/2010

Nº 92/1999 (Luciano Pizzatto) – Amplia o prazo do 
pagamento dos precatórios judiciais que se refere ao 
art. 33 do Ato das Disposições Constitucionais Tran-
sitórias.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21/12/2010

Nº 103/1999 (Celso Giglio) – Dá nova redação aos 
§§ 1º e 2º do art. 100 da Constituição Federal, e a ele 
acrescenta o § 3º.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21/12/2010

Nº 125/1999 (Antonio Carlos Biscaia) – Dá nova 
redação aos §§ 1º e 2º do art. 100 da Constituição 
Federal.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21/12/2010

PROJETO DE LEI

Nº 151/1987 (MESA DIRETORA DA CÂMARA DOS 
DEPUTADOS) – Reajusta os valores de vencimentos, 
salarios, proventos e gratificações dos servidores da 
Câmara dos Deputados.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21/12/2010

Nº 727/1995 (JOSE AUGUSTO) – Acrescenta parágra-
fo único ao art. 3º, da Lei nº 6.194, de 19 de dezem-
bro de 1974, que “dispõe sobre Seguro Obrigatório de 
Danos Pessoais causados por veículos automotores 
de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas trans-
portadas ou não”.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21/12/2010

Nº 1.316/1995 (Carlos Mosconi) – Altera dispositi-
vos da Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, que 
“dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por veículos automotores de via terrestre, ou 
por sua carga, a pessoas transportadas ou não”.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21/12/2010

Nº 2.588/1996 (Cunha Bueno) – Altera o art. 7º da Lei 
nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, que “Dispõe so-
bre seguro obrigátorio de danos pessoais causados 
por veículos automotores de via terrestre, ou por sua 
carga, a pessoas transportadas ou não”.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21/12/2010

Nº 2.531/2000 (José Militão) – Define o valor das in-
denizações e a repartição dos recursos arrecadados 
pelo Seguro Obrigatório DPVAT, de que trata a Lei nº 
6.194, de 19 de dezembro de 1974.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21/12/2010

Nº 2.537/2000 (Professor Luizinho) – Acrescenta dis-
positivo à Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, es-
tabelecendo forma de pagamento das indenizações.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21/12/2010

Nº 3.154/2000 (Bispo Rodrigues) – Modifica o art. 
4º da Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, que 
“dispõe sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 
causados por veículos automotores de via terrestre, ou 
por sua carga, a pessoas transportadas ou não”, para 
assegurar o pagamento de indenizações deste seguro 
exclusivamente às vítimas ou aos seus beneficiários.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21/12/2010

Nº 4.588/2004 (Eduardo Cunha) – Veda o estabeleci-
mento de conteúdo programático de nível de escolari-
dade superior ao exigido pelas atribuições a desempe-
nhar, nos processos seletivos que especifica.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21/12/2010

Nº 7.314/2006 (Antonio Carlos Mendes Thame) – 
Dispõe sobre o prazo máximo para a liquidação dos 
pedidos de indenização do seguro DPVAT, de que trata 
o artigo 5º da Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, 
alterado pela Lei nº 8.441, de 13 de julho de 1992.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21/12/2010

Nº 5.435/2009 (Capitão Assumção) – Altera o dispo-
sitivo da Lei nº 11.530, de 24 de outubro de 2007, que 
Institui o Programa Nacional de Segurança Pública com 
Cidadania – PRONASCI e dá outras providências.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16/12/2010
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Nº 7.370/2010 (Eduardo Barbosa) – Acrescenta pa-
rágrafo único ao art. 11 da Lei nº 8.112, de 11 de de-
zembro de 1990, que dispõe sobre o regime jurídico 
dos servidores públicos civis da União, das autarquias 
e das fundações públicas federais, para dispor sobre 
o grau de complexidade das provas em concursos 
públicos.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21/12/2010

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 DECRETO LEGISLATIVO

Nº 2994/2010 (Paulo Piau) – Dispõe sobre a realização 
de plebiscito para decidir sobre a aplicação de pena de 
prisão perpétua em caso de crimes hediondos.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 20/12/2010

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 523/2010 (Giovanni Queiroz) – Dá nova redação 
ao § 4º do art. 18 da Constituição da República Fede-
rativa do Brasil, para restabelecer a competência dos 
Estados para legislar sobre criação, fusão, incorpora-
ção e desmembramento de Municípios.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 20/12/2010

PROJETO DE LEI

Nº 7840/2010 (Paulo Piau) – Proíbe a utilização de 
celulares em estabelecimentos financeiros e dá outras 
providências.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 20/12/2010

Nº 7856/2010 (Neilton Mulim) – Dispõe sobre a obri-
gatoriedade de instalação de sistema de blindagem 
nas viaturas das Polícias Civil e Militar dos Estados e 
do Distrito Federal e dá outras providências.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 20/12/2010

Nº 7887/2010 (Francisco Rossi) – Inserção de servi-
ços de informação sexual por telefone e internet e dá 
outras providências.
ÚLTIMA SESSÃO: 15/12/2010

Nº 7924/2010 (Manato) – Atribui às igrejas a exclusi-
vidade para realizar culto para a celebração de união, 
independente do sexo.
ÚLTIMA SESSÃO: 15/12/2010

Nº 7.969/2010 (Luiz Carlos Hauly) – Dispõe sobre 
aplicação de recursos do Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Social-BNDES em projetos e 
empreendimentos de microempresas e empresas de 
pequeno porte e dá outras providências.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 20/12/2010

Nº 7.976/2010 (Pompeo de Mattos) – Dispõe sobre 
o acesso ao Quadro Especial de Sargentos e Subofi-
ciais da Aeronáutica de militares oriundos do Quadro 
de Cabos da Aeronáutica.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 20/12/2010

III – DIVERSOS

1. PRAZO PARA RECEBIMENTO DE SUGESTÕES 
A PROJETO DE CONSOLIDAÇÃO: art. 212, § 2º, do 
RICD ( 30 dias).

PROJETO DE LEI

Nº 7.751/10 (Senado Federal) – Consolida e atualiza 
a legislação federal sobre registro de atos de empre-
sário e de sociedade empresária.
(Publicado no DCD nº 167, Suplemento, de 24/11/2010 
e DOU de 24/11/2010, Seção 1)
DECURSO: 22º. DIA
ÚLTIMO DIA: 23/12/2010

ARQUIVEM-SE, nos termos do § 4º do artigo 58 do 
RICD, as seguintes proposições:

PROJETOS DE LEI 

Nº 1.822/1996 (Ary Kara) – Destina as receitas finan-
ceiras dos prêmios prescritos da Loteria Federal aos 
municípios onde se deu a premiação. 
Apensados: PL 2.645/1996 (Marquinho Chedid), PL 
3.835/1997 (Arlindo Chinaglia), PL 4.213/1998 (Lidia 
Quinan), PL 582/2003 (Luiz Bittencourt ).

Nº 3.208/2004 (Zequinha Marinho) – Altera a Lei nº 
7.827, de 27 de setembro de 1989, que “regulamenta 
o art. 159, inciso I, alínea “c”, da Constituição Fede-
ral, institui o Fundo Constitucional de Financiamen-
to do Nordeste – FNE e o Fundo Constitucional de 
Financiamento do Centro-Oeste – FCO, e dá outras 
providências”.
Apensados: PL 4.090/2004 (Carlos Souza ), PL 
4.223/2004 (Celcita Pinheiro), PL 4.421/2004 (An-
tônio Carlos Biffi), PL 5.595/2009 (Moreira Mendes), 
PL 7.050/2010 (Dr. Ubiali).

Nº 7.593/2006 (Senado Federal – Efraim Morais) – 
Altera a Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, para 
incluir entre os benefícios do Programa Bolsa Família 
o benefício nataliNº
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Nº 1.169/2007 (Senado Federal – Senador Cristovam 
Buarque) – Altera o Decreto-Lei nº 221, de 28 de feve-
reiro de 1967, para incluir as pessoas com deficiência 
entre as isentas da taxa de licença à pesca amadora 
e dá outras providências.

Nº 2.213/2007 (Senado Federal– Francisco Dor-
nelles) – Altera a Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 
1995, para incluir o nascituro no rol de dependentes 
que possibilitam dedução na base de cálculo do Im-
posto de Renda de Pessoa Física.
Apensado: PL 1.617/2007 (Henrique Afonso).

Nº 3.509/2008 (Dr. Ubiali) – Autoriza o Poder Executivo 
a criar a Universidade Federal do Nordeste Paulista.

Nº 4.867/2009 (Beto Faro) – Dispõe sobre a Isenção 
do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, na 
aquisição de bens de consumo duráveis para utiliza-
ção nas atividades profissionais de Sindicatos de Tra-
balhadores, e dá outras providências.
ARQUIVE-SE, nos termos do artigo 133 do RICD, a 
seguinte proposição: 

PROJETO DE LEI

Nº 2.016/2007 (Ribamar Alves) – Obriga o Serviço de 
Telefonia Celular nos municípios com mais de 10.000 
(dez mil) habitantes.
Apensado: PL 2.678/2007 (Cristiano Matheus).

Nº 7.444/2010 (Wilson Santiago) – Altera a relação 
descritiva das Rodovias do Sistema Rodoviário federal, 
constante na Lei nº 5.917, de 1973.

ORADORES SORTEADOS PARA O GRANDE

EXPEDIENTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

Dia 15, 4ª-feira

15:00 PAULO HENRIQUE LUSTOSA (PMDB – CE)
15:25 DEVANIR RIBEIRO (PT – SP)
15:50 JOSÉ MENDONÇA BEZERRA (DEM – PE)

Dia 16, 5ª-feira

15:00 ROBERTO MAGALHÃES (DEM – PE)
15:25 PAULO PIAU (PMDB – MG)

Dia 17, 6ª-feira

10:00 VADÃO GOMES (PP – SP)
10:25 JOSÉ ROCHA (PR – BA)
10:50 JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM – BA)
11:15 INOCÊNCIO OLIVEIRA (PR – PE)
11:40 JOÃO MAIA (PR – RN)

Dia 20, 2ª-feira

15:00 DALVA FIGUEIREDO (PT – AP)
15:25 LUIZ FERNANDO FARIA (PP – MG)

15:50 WELLINGTON ROBERTO (PR – PB)
16:15 MÁRCIO FRANÇA (PSB – SP)
16:40 SILAS BRASILEIRO (PMDB – MG)

Dia 21, 3ª-feira

15:00 CLÁUDIO DIAZ (PSDB – RS)
15:25 MARCOS LIMA (PMDB – MG)

Dia 22, 4ª-feira

15:00 FERNANDO LOPES (PMDB – RJ)
15:25 FERNANDO FERRO (PT – PE)

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 – Reunião Deliberativa: 
A – Relatório:

1 – Discussão e votação do Relatório da Subcomissão 
Permanente para avaliar as Relações de Integração e 
Propor Medidas para melhorar a relação entre indús-
trias e Produtores
VISTA AO DEPUTADO LUIS CARLOS HEINZE 

B – Requerimentos: 
REQUERIMENTO Nº 597/10 Do Sr. Luis Carlos Hein-
ze – que “requer seja enviado requerimento aos mi-
nistros que compõem a Comissão Nacional para Im-
plementação da Convenção-Quadro para o Controle 
do Tabaco (Conicq)”. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 6.468/05 – do Senado Federal 
– César Borges – (PLS 517/2003) – que “dispõe so-
bre repactuação e alongamento de dívidas oriundas 
de operações de crédito rural, e dá outras providên-
cias”. (Apensados: PL 3290/2004, PL 956/2007 e PL 
7715/2010) 
RELATOR: Deputado LIRA MAIA. 
PARECER: pela aprovação deste, do PL 3290/2004, 
do PL 956/2007, e do PL 7715/2010, apensados, com 
substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 5.459/09 – do Senado Federal 
– Raimundo Colombo – (PLS 482/2007) – que “altera 
a Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, que dispõe 
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sobre a regulamentação dos dispositivos constitucio-
nais relativos à reforma agrária, previstos no Capítulo 
III do Título VII da Constituição Federal”. 
RELATOR: Deputado LIRA MAIA. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

Vista conjunta aos Deputados Assis do Couto e Valdir 
Colatto, em 08/12/2010. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 3.796/08 – da Sra. Rebecca Gar-
cia – que “institui o selo de qualidade nas relações de 
trabalho no cultivo e na indústria canavieira”. 
RELATOR: Deputado HOMERO PEREIRA. 
PARECER: pela rejeição. 

Vista ao Deputado Zonta, em 01/12/2010. 

PROJETO DE LEI Nº 3.714/08 – do Sr. Valadares Fi-
lho – que “acrescenta dispositivos à Lei nº 4.504, de 
30 de novembro de 1964 (Estatuto da Terra), para criar 
novas regras à alienação de terras particulares e ao 
contrato de arrendamento e parceria rural”. 
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS SETIM. 
PARECER: pela rejeição. 
Vista ao Deputado Zonta, em 01/12/2010. 

PROJETO DE LEI Nº 5.482/09 – do Sr. Marcos Montes 
– que “altera o art. 37 da Lei nº 8.171, de 17 de janeiro 
de 1991, que dispõe sobre a política agrícola”. 
RELATOR: Deputado WALDEMIR MOKA. 
PARECER: pela aprovação. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 21-12-10 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 4.811/09 – do Sr. Carlos Bezer-
ra – que “revoga dispositivo da Lei nº 7.679, de 23 de 
novembro de 1988, para vedar totalmente a pesca em 
períodos de desova, de reprodução das espécies ou 
de defeso”. 
RELATOR: Deputado ZONTA. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 6.786/10 – do Sr. Flávio Bezerra 
– que “altera o art. 32 da Lei nº 11.959, de 29 de junho 
de 2009, para tornar não obrigatória a exigência da 
utilização do dispositivo de rastreamento por satélite 

para embarcações de arqueação bruta igual ou me-
nor a 20, bem como de qualquer outro dispositivo ou 
procedimento que possibilite o monitoramento, da po-
sição geográfica e da profundidade do local de pesca 
da embarcação”. 
RELATOR: Deputado WANDENKOLK GONÇALVES. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 17-12-10 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 2.071/03 – do Sr. Walter Pinheiro 
– que “dispõe sobre a elaboração, o beneficiamento e 
a comercialização de produtos artesanais de origem 
animal e vegetal, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado VALDIR COLATTO. 

PROJETO DE LEI Nº 2.289/07 – do Sr. Beto Faro – que 
“regulamenta o art. 190 da Constituição Federal, altera 
o art. 1º da Lei nº 4.131, de 3 de setembro de 1962, e 
dá outras providências”. (Apensados: PL 2376/2007, 
PL 3483/2008 e PL 4240/2008) 
RELATOR: Deputado HOMERO PEREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 7.326/10 – do Poder Executivo – 
que “dispõe sobre a criação do Programa de Produção 
Sustentável da Palma de Óleo no Brasil, estabelece 
diretrizes para o zoneamento agroecológico para a cul-
tura de palma de óleo, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado LIRA MAIA. 

PROJETO DE LEI Nº 7.938/10 – do Sr. Homero Pereira 
– que “cria o Fundo de Apoio às Culturas Agropecuá-
rias e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS SETIM. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 7.490/10 – do Sr. Beto Faro – 
que “altera os arts. 3º e 5º, da Lei nº 7.802, de 11 de 
julho de 1989, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado SILAS BRASILEIRO. 

COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO NA-
CIONAL E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 15 
HORÁRIO: 10h 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 681/10 Do Sr. Silas Câmara – que 
“requer a realização de audiência pública, tendo como 
convidados o Ministro da Saúde, o Diretor da FUNASA 
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e o Coordenador de Investimentos do Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC), para debaterem os 
investimentos e o desempenho das obras de abasteci-
mento de água e saneamento na Região Norte”. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 1.097/07 – do Senado Federal 
– Paulo Octávio – (PLS 364/2003) – que “altera o art. 
4º da Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989, que 
regulamenta o art. 159, inciso I, alínea “c”, da Cons-
tituição Federal, institui o Fundo Constitucional de 
Financiamento do Norte (FNO), o Fundo Constitucio-
nal do Nordeste (FNE) e o Fundo Constitucional de 
Financiamento do Centro-Oeste (FCO) e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado VALTENIR PEREIRA. 
PARECER: pela aprovação. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 3.321/08 – do Sr. Afonso Hamm 
– que “altera a Lei nº 6.634, de 2 de maio de 1979, 
criando condições de incentivo para o desenvolvimento 
da faixa de fronteira da Região Sul”. 
RELATOR: Deputado FRANCISCO PRACIANO 
PARECER: pela rejeição. 
Vista ao Deputado Francisco Praciano, em 
24/06/2009. 

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 13 
HORÁRIO: 10h 

A – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

PRAZO CONSTITUCIONAL 

TVR Nº 2.334/10 – do Poder Executivo – (MSC 
343/2010) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante do Decreto de 29 de março 
de 2010, publicado no Diário Oficial da União do dia 
subsequente, que declara perempta a concessão ou-
torgada à Rádio Princesa do Vale Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em ondas médias no 
município de Itaobim, Estado de Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado DAVI ALCOLUMBRE. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 2.336/10 – do Poder Executivo – (MSC 348/2010) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 799 de 30 de setembro 
de 2009, que declara perempta a permissão outorgada 

à Rádio União Gandu Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em ondas médias de âmbito local 
na cidade de Teolândia, Estado da Bahia”. 
RELATOR: Deputado NARCIO RODRIGUES. 
PARECER: pela aprovação. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRAZO CONSTITUCIONAL 

TVR Nº 971/06 – do Poder Executivo – (MSC 335/2006) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante do Decreto de 18 de abril de 2006, 
que renova a concessão outorgada à Rádio Eldorado 
Ltda. para executar, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora 
em onda média no município de São Paulo, Estado 
de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado NELSON PROENÇA. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 1.012/06 – do Poder Executivo – (MSC 
441/2006) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 2360, de 5 
de novembro de 2002, que renova a permissão à Rádio 
Cultura de Astorga S/C Ltda. para explorar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em frequência modulada na cida-
de de Astorga, Estado do Paraná”. 
RELATOR: Deputado NARCIO RODRIGUES. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 1.359/09 – do Poder Executivo – (MSC 
417/2009) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante do Decreto de 12 de maio 
de 2009, que outorga concessão à Fundação Socie-
dade Comunicação Cultura e Trabalho para explorar, 
pelo prazo de quinze anos, com fins exclusivamente 
educativos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão de sons e imagens, na cidade de São 
Caetano do Sul, Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado CELSO RUSSOMANNº 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 1.433/09 – do Poder Executivo – (MSC 
632/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 536, de 26 de 
setembro de 2007, que renova a permissão outorgada 
à Rede Comunitária de Comunicação de Pelotas Ltda., 
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre-
quência modulada, na cidade de Pelotas, Estado do 
Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado DR. ADILSON SOARES. 
PARECER: pela aprovação. 
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TVR Nº 2.088/09 – do Poder Executivo – (MSC 938/2009) 
– que “submeto à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 73, de 25 de março de 
2009, que outorga permissão à Rádio Querência de 
Santo Augusto Ltda. para explorar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão sonora em onda média no município de São 
Martinho, Estado do Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado DR. ADILSON SOARES. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 2.110/10 – do Poder Executivo – (MSC 94/2010) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 860, de 23 de outubro 
de 2009, que outorga autorização a Associação Rádio 
Comunitária Carijinho FM. executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária na cidade de Sobradinho, Estado 
do Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ ANÍBAL. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 2.137/10 – do Poder Executivo – (MSC 95/2010) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante do Decreto de 05 de março de 2010, 
que renova, por dez anos a concessão outorgada à 
Fundação Nossa Senhora Aparecida, para explorar, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em onda média no município de Fernandópolis, 
Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado WALTER PINHEIRO. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 2.138/10 – do Poder Executivo – (MSC 95/2010) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante do Decreto de 05 de março de 2010, 
que renova, por dez anos, a concessão outorgada à 
Rádio Cruzeiro Limitada, para explorar, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em 
onda média no município de Cruzeiro, Estado de São 
Paulo”. 
RELATOR: Deputado WALTER PINHEIRO. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 2.148/10 – do Poder Executivo – (MSC 96/2010) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato constante do Decreto de 19 de novembro de 2009, 
que renova concessão outorgada à Empreendimentos 
Radiodifusão Cabo Frio Ltda., para explorar, pelo prazo 
de quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão de sons e imagens, na cidade de Cabo 
Frio, Estado do Rio de Janeiro”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO BULHÕES. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 2.178/10 – do Poder Executivo – (MSC 97/2010) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 397, de 18 de junho 
de 2009, que outorga permissão à Akatu FM Ltda., 
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre-
quência modulada, no município de Sapeaçu, Estado 
da Bahia”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ ANÍBAL. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 2.213/10 – do Poder Executivo – (MSC 98/2010) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato constante do Decreto de 08 de fevereiro de 2010, 
que renova a concessão outorgada à Sistema Norte 
de Rádio Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em onda média, no município de Serra, Estado 
do Espírito Santo”. 
RELATOR: Deputado GILMAR MACHADO. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 2.252/10 – do Poder Executivo – (MSC 99/2010) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 435, de 24 de julho de 
2009, que renova a permissão outorgada à Rádio Igua-
temi FM Stereo Ltda., para explorar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi-
fusão sonora em frequência modulada, na cidade de 
Bebedouro, Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado EDIO LOPES. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 2.261/10 – do Poder Executivo – (MSC 99/2010) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 527, de 10 de agosto 
de 2009, que renova a permissão outorgada à Rádio 
Independente de Barretos Ltda., para explorar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão sonora em frequência modulada, 
na cidade de Barretos , Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado REGINALDO LOPES. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 2.273/10 – do Poder Executivo – (MSC 99/2010) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 575, de 14 de agosto 
de 2009, que renova a permissão outorgada à Rádio 
Transamérica FM Ltda., para explorar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão sonora em frequência modulada, na cidade 
de Ponta Porã, Estado do Mato Grosso do Sul”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ ANÍBAL. 
PARECER: pela aprovação. 
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TVR Nº 2.338/10 – do Poder Executivo – (MSC 
350/2010) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante do Decreto de 29 de março 
de 2010, publicado no Diário Oficial da União do dia 
subsequente, que outorga concessão à CV – Rádio 
e Televisão Ltda. para explorar, pelo prazo de quinze 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi-
fusão de sons e imagens no município de Camaquã, 
Estado do Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado REGINALDO LOPES. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 2.348/10 – do Poder Executivo – (MSC 
356/2010) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante do Decreto de 18 de julho 
de 2006, que renova a concessão da Rádio Atalaia de 
Londrina Ltda; para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em onda média, no município de Londrina, 
Estado do Paraná”. 
RELATOR: Deputado EDIO LOPES. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 2.349/10 – do Poder Executivo – (MSC 
356/2010) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante do Decreto de 29 de março 
de 2010, que renova a concessão da Rádio Jornal de 
Rio Claro Ltda; para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em onda média, no município de Rio Claro, 
Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO LOPES. 
PARECER: pela aprovação. 
TVR Nº 2.357/10 – do Poder Executivo – (MSC 
356/2010) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante do Decreto de 29 de mar-
ço de 2010, que renova a concessão da Rádio Voz de 
Itabaiana Ltda; para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em onda média, no município de Itabaiana, 
Estado de Sergipe”. 
RELATOR: Deputado RODRIGO ROLLEMBERG. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 2.359/10 – do Poder Executivo – (MSC 
356/2010) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante do Decreto de 29 de mar-
ço de 2010, que renova a concessão da Sistema de 
Comunicação Itália Viva S.A; para explorar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em onda média, no município de 
Flores da Cunha, Estado do Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado JEFFERSON CAMPOS. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 2.360/10 – do Poder Executivo – (MSC 
356/2010) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante do Decreto de 30 de março 
de 2010, que renova a concessão da Rádio Simpatia 
Ltda; para explorar, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora 
em onda média, no município de Chapada, Estado do 
Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado SANDES JÚNIOR. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 2.364/10 – do Poder Executivo – (MSC 
356/2010) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante do Decreto de 30 de mar-
ço de 2010, que renova a concessão da Rádio Guaçú 
de Toledo Ltda; para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em onda média, no município de Toledo, Es-
tado do Paraná”. 
RELATOR: Deputado JULIO SEMEGHINI. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 2.367/10 – do Poder Executivo – (MSC 
356/2010) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante do Decreto de 30 de março 
de 2010, que renova a concessão da Fundação Frei 
Rogério; para explorar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora 
em onda média, no município de Curitibanos, Estado 
de Santa Catarina”. 
RELATORA: Deputada LUIZA ERUNDINA. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 2.368/10 – do Poder Executivo – (MSC 
356/2010) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante do Decreto de 30 de mar-
ço de 2010, que renova a concessão da Rádio Nova 
Dracena Ltda; para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em onda média, no município de Dracena, Es-
tado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado GILMAR MACHADO. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 2.371/10 – do Poder Executivo – (MSC 
356/2010) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante do Decreto de 30 de março 
de 2010, que renova a concessão da Telecomunica-
ções Campos Dourados Ltda; para explorar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em onda média, no município de 
Cascavel, Estado do Paraná”. 
RELATORA: Deputada SOLANGE AMARAL. 
PARECER: pela aprovação. 
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TVR Nº 2.394/10 – do Poder Executivo – (MSC 
359/2010) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 677, de 
10 de setembro de 2009, que autoriza a Associação 
Comunitária e Cultural José Nunes Caldas; executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no municipio de 
Solidão , PE”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ MENDONÇA BEZER-
RA. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 2.398/10 – do Poder Executivo – (MSC 
359/2010) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 690, de 
10 de setembro de 2009, que autoriza a Associação 
Comunitária Radiodifusão e Cultural de Lagoa do To-
cantins; executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no municipio de Lagoa do Tocantins, TO”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ MENDONÇA BEZERRA. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 2.404/10 – do Poder Executivo – (MSC 
359/2010) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 853, de 
23 de outubro de 2009, que autoriza a Associação 
Rádio Comunitária Caminho Para a Vida; executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no municipio de 
São Paulo, SP”. 
RELATOR: Deputado NELSON PROENÇA. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 2.414/10 – do Poder Executivo – (MSC 
359/2010) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 871, de 29 
de outubro de 2009, que autoriza a Associação de 
Radiodifusão e Cultura de Aurora; executar, pelo pra-
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária no municipio de Aurora 
do Tocantins, TO”. 
RELATOR: Deputado FRANCISCO ROSSI. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 2.426/10 – do Poder Executivo – (MSC 
359/2010) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 962, de 20 
de novembro de 2009, que autoriza a AMAS – Asso-
ciação dos Moradores e Amigos do Serro; executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Serro, MG”. 
RELATOR: Deputado JULIO SEMEGHINI. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 2.428/10 – do Poder Executivo – (MSC 359/2010) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato constante da Portaria nº 966, de 20 de novembro 
de 2009, que autoriza a Associação Comunitária FM 
Guajeru – BA para executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no município de Guajeru, BA”. 
RELATOR: Deputado EDIO LOPES. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 2.431/10 – do Poder Executivo – (MSC 
359/2010) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 1.005, de 
11 de dezembro de 2009, que autoriza a Associação 
Comunitária de Amigos de Bairros; executar, pelo pra-
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária no município de Alto Pa-
raguai, MT”. 
RELATORA: Deputada LUIZA ERUNDINA. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 2.432/10 – do Poder Executivo – (MSC 
359/2010) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 1.006, de 
11 de dezembro de 2009, que autoriza a Associação 
Grãopraense de Desenvolvimento Social – AGRADES; 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Grão-Pará, SC”. 
RELATOR: Deputado BETO MANSUR. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 2.441/10 – do Poder Executivo – (MSC 
359/2010) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 59, de 10 
de fevereiro de 2010, que autoriza a Associação Co-
munitária Amigos do Município de São Félix de Mi-
nas; executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de São Félix de Minas, MG”. 
RELATOR: Deputado JOÃO MATOS. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 2.444/10 – do Poder Executivo – (MSC 
360/2010) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 391, de 24 
de junho de 2008, que autoriza a Associação Comuni-
tária Educacional e Cultural de Comunicação executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Paracatu, MG”. 
RELATOR: Deputado MARCELO CASTRO. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 2.445/10 – do Poder Executivo – (MSC 360/2010) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
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ato constante da Portaria nº 884, de 19 de dezembro 
de 2008, que autoriza a Associação Comunitária dos 
Amigos de Fátima executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no município de Fátima, TO”. 
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 2.463/10 – do Poder Executivo – (MSC 
360/2010) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 969, de 
20 de novembro de 2009, que autoriza a Associação 
Comunitária de Radiodifusão de São João do Sul -SC 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de São João do Sul, SC”. 
RELATOR: Deputado BISPO GÊ TENUTA. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 2.465/10 – do Poder Executivo – (MSC 
360/2010) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 1004, de 
11 de dezembro de 2009, que autoriza a Associação 
de Radiodifusão Comunitária Educativa de Balneário 
Gaivota executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no município de Balneário Gaivota, SC”. 
RELATOR: Deputado BETO MANSUR. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 2.468/10 – do Poder Executivo – (MSC 
360/2010) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 71, de 26 
de fevereiro de 2010, que autoriza a Associação Co-
munitária e Cultural Alto Xingú executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no município de São Félix 
do Xingú, PA”. 
RELATOR: Deputado REGINALDO LOPES. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 2.469/10 – do Poder Executivo – (MSC 
360/2010) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 72, de 26 de 
fevereiro de 2010, que autoriza a Associação de Rádio 
Comunitária de Miguel Pereira – ARCOMP a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Miguel Pereira, RJ”. 
RELATOR: Deputado JÚLIO CESAR. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 2.474/10 – do Poder Executivo – (MSC 360/2010) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 130, de 11 de março de 
2010, que autoriza a Associação de Amigos e Colabo-

radores do Parque executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no município de São Mateus, ES”. 
RELATOR: Deputado RAUL JUNGMANN. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 2.477/10 – do Poder Executivo – (MSC 
360/2010) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 167, de 
24 de março de 2010, que autoriza a Associação Re-
creativa da Melhor Idade (ARMI) executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no município de Serra dos 
Aimorés, MG”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS ARAÚJO. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 2.480/10 – do Poder Executivo – (MSC 
360/2010) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 227, de 25 
de março de 2010, que autoriza a Associação Comu-
nitária Radiodifusora Dona Francisca executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária no município de Dona 
Francisca, RS”. 
RELATOR: Deputado JULIO SEMEGHINI. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 2.485/10 – do Poder Executivo – (MSC 
360/2010) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 243, de 26 
de março de 2010, que autoriza a Associação Cultural 
Cafelandense executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comu-
nitária no município de Cafelândia, SP”. 
RELATOR: Deputado REGINALDO LOPES. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 2.486/10 – do Poder Executivo – (MSC 
361/2010) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 511, de 06 
de agosto de 2009, que renova a permissão outorgada 
à Fundação Rádio Educativa Quadrangular para ex-
plorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão sonora em frequência 
modulada, na cidade de Belo Horizonte, MG”. 
RELATORA: Deputada LUIZA ERUNDINA. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 2.489/10 – do Poder Executivo – (MSC 
361/2010) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 524, de 10 
de agosto de 2009, que renova a permissão outorgada 
à Rádio Marano Ltda para explorar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
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difusão sonora em frequência modulada, na cidade 
de Garanhuns, PE” 
RELATOR: Deputado BISPO GÊ TENUTA. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 2.507/10 – do Poder Executivo – (MSC 
361/2010) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 659, de 31 
de agosto de 2009, que renova a permissão outorgada 
à Rádio Comunicação FM Stéreo Ltda para explorar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em frequência modu-
lada, na cidade de Bauru, SP” 
RELATOR: Deputado NARCIO RODRIGUES. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 2.510/10 – do Poder Executivo – (MSC 
361/2010) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 664, de 31 
de agosto de 2009, que renova a permissão outorgada 
à Sombrasil Comunicações Ltda para explorar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão sonora em frequência modulada, 
na cidade de Cachoeiro de Itapemirim , ES” 
RELATOR: Deputado JULIO SEMEGHINI. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 2.513/10 – do Poder Executivo – (MSC 
361/2010) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 701, de 11 
de setembro de 2009, que renova a permissão outor-
gada à O Diário Rádio e Televisão Ltda para explorar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em frequência modu-
lada, na cidade de Ribeirão Preto, SP” 
RELATOR: Deputado SANDES JÚNIOR. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 2.515/10 – do Poder Executivo – (MSC 
361/2010) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 705, de 11 
de setembro de 2009, que renova a permissão outor-
gada à Rádio e Televisão Educadora Música e Cultura 
Ltda para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada, na cidade de Batatais, SP” 
RELATOR: Deputado MOISES AVELINO 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 2.518/10 – do Poder Executivo – (MSC 
361/2010) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 800, de 30 
de setembro de 2009, que renova a permissão outor-
gada à FM Studio 96 Ltda para explorar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 

radiodifusão sonora em frequência modulada, na ci-
dade de Curitiba, PR” 
RELATOR: Deputado NARCIO RODRIGUES. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 2.520/10 – do Poder Executivo – (MSC 
361/2010) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 831, de 22 
de outubro de 2009, que renova a permissão outorgada 
à Sociedade Rádio FM Pé de Cedro Ltda para explorar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em frequência modu-
lada, na cidade de Coxim, MS” 
RELATORA: Deputada LUIZA ERUNDINA. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 2.521/10 – do Poder Executivo – (MSC 
361/2010) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 832, de 22 
de outubro de 2009, que renova a permissão outorgada 
à Radiodifusora Siriema Ltda para explorar, pelo pra-
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão sonora em frequência modulada, na 
cidade de Guaíra, PR” 
RELATOR: Deputado RODRIGO ROLLEMBERG. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 2.523/10 – do Poder Executivo – (MSC 
361/2010) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 836, de 22 
de outubro de 2009, que renova a permissão outorga-
da à Tempo FM Ltda para explorar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão sonora em frequência modulada, na município 
de Fortaleza, CE”. 
RELATOR: Deputado BILAC PINTO. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 2.525/10 – do Poder Executivo – (MSC 
361/2010) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 840, de 22 
de outubro de 2009, que renova a permissão outorgada 
à Rádio Musical FM S/C Ltda para explorar, pelo pra-
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão sonora em frequência modulada, na 
cidade de Jacareí, SP” 
RELATORA: Deputada SOLANGE AMARAL. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 2.526/10 – do Poder Executivo – (MSC 
361/2010) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 844, de 22 
de outubro de 2009, que renova a permissão outorgada 
à Rádio Integração Sul Ltda para explorar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
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radiodifusão sonora em frequência modulada, na ci-
dade de Santana do Livramento, RS” 
RELATORA: Deputada LUIZA ERUNDINA. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 2.530/10 – do Poder Executivo – (MSC 
361/2010) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 942, de 19 
de novembro de 2009, que renova a permissão outor-
gada à Antena Um Radiodifusão Ltda para explorar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em frequência modu-
lada, na cidade de Brasília, DF” 
RELATOR: Deputado BETO MANSUR. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 2.531/10 – do Poder Executivo – (MSC 
361/2010) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 955, de 20 
de novembro de 2009, que renova a permissão outor-
gada à Rádio Imparsom Ltda para explorar, pelo pra-
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão sonora em frequência modulada, na 
cidade de Governador Valadares, MG” 
RELATOR: Deputado BISPO GÊ TENUTA. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 2.532/10 – do Poder Executivo – (MSC 361/2010) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato constante da Portaria nº 1033, de 18 de dezembro 
de 2009, que renova a permissão outorgada à Rede 
Central de Comunicação Ltda para explorar, pelo pra-
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão sonora em frequência modulada, na 
cidade de Campinas, SP” 
RELATOR: Deputado DAVI ALCOLUMBRE. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 2.536/10 – do Poder Executivo – (MSC 
362/2010) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 480, de 12 
de setembro de 2006, que renova a permissão outor-
gada à Rádio Imprensa S/A; para explorar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em frequência modulada, no mu-
nicípio de São Paulo, SP” 
RELATOR: Deputado JOSÉ MENDONÇA BEZER-
RA. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 2.539/10 – do Poder Executivo – (MSC 
362/2010) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 759, de 18 
de setembro de 2009, que renova a permissão ou-
torgada à Rádio 96 FM Ltda., originariamente Rádio 
Caiapó Ltda; para explorar, pelo prazo de dez anos, 

sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em frequência modulada, no município de Rio 
Verde, GO” 
RELATOR: Deputado BISPO GÊ TENUTA. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 2.541/10 – do Poder Executivo – (MSC 
362/2010) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 935, de 19 
de novembro de 2009, que renova a permissão ou-
torgada à Rede Valeparaibana de Radiodifusão Ltda; 
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre-
quência modulada, no município de Taubaté, SP” 
RELATOR: Deputado EDIO LOPES. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 2.543/10 – do Poder Executivo – (MSC 
362/2010) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 959, de 20 
de novembro de 2009, que renova a permissão outor-
gada à Rádio Andaiá Ltda; para explorar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em frequência modulada, no mu-
nicípio de Santo Antônio de Jesus, BA” 
RELATOR: Deputado DR. ADILSON SOARES. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 2.552/10 – do Poder Executivo – (MSC 
363/2010) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 793, de 30 
de setembro de 2009, que outorga permissão à Sis-
tema Timbaúva de Comunicação Ltda; para explorar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em frequência modu-
lada, no município de Barra do Quaraí, RS” 
RELATOR: Deputado REGINALDO LOPES. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 2.563/10 – do Poder Executivo – (MSC 
363/2010) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 924, de 18 
de novembro de 2009, que outorga permissão à La-
moglia Comunicação Ltda; para explorar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em frequência modulada, no mu-
nicípio de Macaé, RJ”. 
RELATOR: Deputado REGINALDO LOPES. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 2.564/10 – do Poder Executivo – (MSC 
363/2010) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 925, de 18 
de novembro de 2009, que outorga permissão à Portal 
Comunicações Ltda; para explorar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
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difusão sonora em frequência modulada, no município 
de Vila Valério, ES” 
RELATOR: Deputado DAMIÃO FELICIAN. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 2.569/10 – do Poder Executivo – (MSC 
363/2010) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 932, de 18 
de novembro de 2009, que outorga permissão à E.F. 
Comunicações Ltda; para explorar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão sonora em frequência modulada, no município 
de Alto Garças, MT”. 
RELATOR: Deputado BETO MANSUR. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 2.573/10 – do Poder Executivo – (MSC 
363/2010) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 1.014, de 
16 de dezembro de 2009, que outorga permissão à 
Sociedade Vale de Comunicações Ltda; para explorar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em frequência modu-
lada, no município de Pomerode, SC” 
RELATOR: Deputado BISPO GÊ TENUTA. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 2.575/10 – do Poder Executivo – (MSC 
363/2010) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 1.016, de 
16 de dezembro de 2009, que outorga permissão à 
Televisão Guararapes Ltda; para explorar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em frequência modulada, no mu-
nicípio de Cerro Azul, PR” 
RELATOR: Deputado NARCIO RODRIGUES. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 2.584/10 – do Poder Executivo – (MSC 
363/2010) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 40, de 05 
de fevereiro de 2010, que outorga permissão à C.P.Z. 
Comunicações Ltda; para explorar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão sonora em frequência modulada, no município 
de Colatina, ES” 
RELATOR: Deputado BETO MANSUR. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 2.586/10 – do Poder Executivo – (MSC 
363/2010) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria Nº 42, de 05 
de fevereiro de 2010, que outorga permissão à Rádio 
Cidade FM de Palhoça Ltda.; para explorar, pelo pra-
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço 

de radiodifusão sonora em frequência modulada, no 
município de Nova Veneza, SC” 
RELATOR: Deputado EDIO LOPES. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 2.595/10 – do Poder Executivo – (MSC 
363/2010) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria Nº 99, de 11 
de março de 2010, que outorga permissão à Ponto 
Norte Rádio FM Ltda.; para explorar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi-
fusão sonora em frequência modulada, no município 
de Seberi, RS” 
RELATOR: Deputado DR. ADILSON SOARES. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 2.597/10 – do Poder Executivo – (MSC 
363/2010) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria Nº 102, de 11 
de março de 2010, que outorga permissão à Sociedade 
Rádio Vanguarda Limitada; para explorar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em frequência modulada, no mu-
nicípio de Paranaíta, MT” 
RELATOR: Deputado EDIO LOPES. 
PARECER: pela aprovação. 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 7.437/10 – do Poder Executivo 
– que “cria o Centro de Tecnologias Estratégicas do 
Nordeste, o Instituto Nacional de Pesquisa do Panta-
nal e o Instituto Nacional de Águas, altera a estrutura 
básica do Ministério da Ciência e Tecnologia, cria car-
gos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento 
Superiores – DAS, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado NARCIO RODRIGUES. 
PARECER: pela aprovação. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 4.186/98 – do Sr. Arnaldo Faria 
de Sá – que “modifica a Lei nº 9.612, de 19 de feve-
reiro de 1998, que “Institui o Serviço de Radiodifusão 
Comunitária e dá outras providências””. (Apensados: 
PL 1513/1999, PL 2949/2000, PL 4225/1998 (Apensa-
do: PL 6851/2002), PL 4156/2001, PL 4165/2001, PL 
5669/2001, PL 6464/2002, PL 1550/2003, PL 1665/2003 
(Apensado: PL 7046/2006), PL 1594/2003, PL 
2105/2003, PL 2189/2003, PL 7542/2006, PL 2480/2007 
(Apensado: PL 3790/2008) e PL 4799/2009) 
RELATORA: Deputada IRINY LOPES. 
PARECER: pela aprovação deste, do PL 2949/2000, 
do PL 4165/2001 e do PL 2105/2003, apensados, com 
substitutivo, e pela rejeição do PL 4225/1998, do PL 
1513/1999, do PL 4156/2001, do PL 5669/2001, do PL 
6464/2002, do PL 1550/2003, do PL 1594/2003, do PL 



51526 Quarta-feira 15 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2010

1665/2003, do PL 2189/2003, do PL 7542/2006, do PL 
2480/2007, do PL 4799/2009, do PL 6851/2002, do PL 
7046/2006, e do PL 3790/2008, apensados. 
Vista conjunta aos Deputados Gustavo Fruet e Luiza 
Erundina, em 28/05/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 2.231/99 – do Sr. José Carlos 
Elias – que “obriga os responsáveis por “sites” prove-
dores de informações na Internet a fornecer classifica-
ção indicativa do conteúdo veiculado”. (Apensados: PL 
4426/2001 (Apensados: PL 1264/2003 e PL 7439/2010) 
e PL 2842/2003) 
RELATOR: Deputado JULIO SEMEGHINI. 
PARECER: pela rejeição deste, do PL 4426/2001, do 
PL 2842/2003, do PL 1264/2003, e do PL 7439/2010, 
apensados. 
Vista ao Deputado Julio Semeghini, em 24/10/2007. 

PROJETO DE LEI Nº 3.030/08 – do Sr. Carlos Bezerra 
– que “dispõe sobre o uso de criptografia em peticio-
namento eletrônico”. 
RELATOR: Deputado JULIO SEMEGHINI. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 3.369/08 – do Sr. Carlos Bezer-
ra – que “torna obrigatória a inserção nos vídeos dos 
monitores dos computadores comercializados no pais 
a advertência de que o uso indevido do computador 
pode gerar infrações que sujeitam o usuário à respon-
sabilização administrativa, penal e cível”. 
RELATOR: Deputado JULIO SEMEGHINI. 
PARECER: pela rejeição. 

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. 
Vista conjunta aos Deputados Glauber Braga e Luiza 
Erundina, em 28/10/2009. 
A Deputada Luiza Erundina apresentou voto em se-
parado em 28/04/2010. 

PROJETO DE LEI Nº 3.449/08 – dos Srs. Rodrigo 
Rollemberg e Luiza Erundina – que “institui a Política 
Nacional de Tecnologia Social, cria o PROTECSOL 
– Programa de Tecnologia Social e dá outras provi-
dências”. 
RELATOR: Deputado SANDES JÚNIOR. 
PARECER: pela aprovação deste e da Emenda nº 1 
da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço 
Público. 

PROJETO DE LEI Nº 4.368/08 – da Sra. Elcione Bar-
balho – que “veda a cobrança na conta telefônica, 
em acréscimo ao valor da tarifa definida pela Agên-
cia Nacional de Telecomunicações, de tributos devi-

dos pela concessionária de telefonia”. (Apensado: PL 
4481/2008) 
RELATOR: Deputado ZEQUINHA MARINHO. 
PARECER: pela aprovação deste, e pela rejeição do 
PL 4481/2008, apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 6.006/09 – do Sr. Emanuel Fer-
nandes – que “altera a Lei nº 9.472, de 16 de julho de 
1997, para instituir o “Índice de Qualidade de Acesso 
às Redes Digitais””. 
RELATOR: Deputado MOISES AVELINO 
PARECER: pela aprovação. 
Vista conjunta aos Deputados Dr. Adilson Soares e 
Paulo Henrique Lustosa, em 10/11/2010. 
O Deputado Paulo Henrique Lustosa apresentou voto 
em separado em 24/11/2010. 

PROJETO DE LEI Nº 6.835/10 – do Sr. Fábio Faria – 
que “dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de 
pontos de acesso sem fio à Internet nas ERB – Esta-
ções Rádio Base – de telefonia celular em áreas ur-
banas e rurais”. 
RELATOR: Deputado SANDES JÚNIOR. 
PARECER: pela aprovação, com emenda. 
Vista ao Deputado Bilac Pinto, em 17/11/2010. 
O Deputado Bilac Pinto apresentou voto em separado 
em 03/12/2010. 

PROJETO DE LEI Nº 6.844/10 – do Sr. Eliene Lima – 
que “dispõe sobre a obrigatoriedade do uso da norma 
culta da língua portuguesa em documentos oficiais e 
sítios eletrônicos de órgãos e entidades públicas da 
União, Estados, Municípios e Distrito Federal “. 
RELATOR: Deputado MANOEL SALVIAno 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 6.983/10 – do Sr. Nelson Goetten 
– que “dispõe sobre os meios de prova admitidos no 
processo cível e penal, quando a lide envolver o uso 
de sistema eletrônico, digital ou similares, de rede de 
computadores, ou que sejam praticadas contra dispo-
sitivos de comunicação ou sistemas informatizados e 
similares”. 
RELATOR: Deputado MOISES AVELINO 
PARECER: pela aprovação. 
Vista ao Deputado Paulo Henrique Lustosa, em 
10/11/2010. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 21-12-10 
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Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 5.921/01 – do Sr. Luiz Carlos 
Hauly – que “acrescenta parágrafo ao art. 37, da Lei nº 
8.078, de 11 de setembro de 1990, que “dispõe sobre a 
proteção do consumidor e dá outras providências””. 
RELATOR: Deputado BILAC PINTO. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 17-12-10 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 7.883/10 – do Sr. Flaviano Melo 
– que “altera a alínea “c” e inclui a alínea “d” no art. 
2º do Decreto nº 2.784, de 18 de junho de 1913, que 
determina a hora legal do Brasil, modificado pela Lei 
nº 11.662, de 24 de abril de 2008 de acordo com o 
resultado do REFERENDO realizado em 31.10.2010 
no Estado do Acre”. 
RELATOR: Deputado AROLDE DE OLIVEIRA. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E  
JUSTIÇA E DE CIDADANIA 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 01 
HORÁRIO: 10h 
A – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

URGENTE 

PROJETO 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. 

Discutiu a matéria o Deputado Antonio Carlos Biscaia, 
em 08/12/2010. 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 6.928/02 – da Sra. Vanessa 
Grazziotin – que “cria o Estatuto para o exercício da 
Democracia Participativa, regulamentando a execução 
do disposto nos incisos I, II e III do art. 14 da Consti-
tuição Federal”. (Apensados: PL 689/2003 (Apensa-
do: PL 1846/2007), PL 758/2003, PL 4718/2004, PL 
7004/2006, PL 4219/2008 (Apensado: PL 7003/2010), 
PL 4764/2009 e PL 4805/2009) 
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, do 
PL 689/2003, do PL 758/2003, do PL 7004/2006, do 
PL 4219/2008, do PL 4764/2009, do PL 4805/2009, do 
PL 1846/2007, do PL 4718/2004 e do PL 7003/2010, 
apensados, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 4.375/04 – do Sr. Lincoln Portela 
– que “acrescenta parágrafo ao art. 45 da Lei nº 9.504, 
de 30 de setembro de 1997, que estabelece “normas 
para as eleições””. (Apensado: PL 4162/2008) 
RELATOR: Deputado JOÃO ALMEIDA. 
PARECER: pela inconstitucionalidade deste e do PL 
4162/2008, apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 947/07 – da Comissão de Le-
gislação Participativa – (SUG 115/2005) – que “alte-
ra o Decreto-Lei Nº 201, de 27 de fevereiro de 1967, 
adequando-o à Convenção das Nações Unidas contra 
a Corrupção”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO MAGALHÃES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 1.572/07 – do Senado Federal 
– Eduardo Azeredo – (PLS 53/2007) – que “aumenta 
as penas privativas de liberdade cominadas para os 
crimes contra a incolumidade pública descritos nos 
arts. 250, 251, 260, 261, 262 e 265 do Decreto-Lei nº 
2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal”. 
(Apensados: PL 257/2007 e PL 4218/2008) 
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técni-
ca legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, do PL 
257/2007 e do PL 4218/2008, apensados, nos termos 
do Substitutivo da Comissão de Segurança Pública e 
Combate ao Crime Organizado, com subemenda. 

PROJETO DE LEI Nº 2.861/08 – do Senado Federal 
– Alvaro Dias – (PLS 227/2005) – que “altera a Lei nº 
4.950-A, de 22 de abril de 1966, para estender aos 
técnicos de nível médio, regularmente inscritos nos 
Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia, e nos de Química, o piso salarial míni-
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mo”. (Apensados: PL 2875/2004, PL 4159/2004 e PL 
4818/2009) 
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLIO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, do Substitutivo da Comissão 
de Trabalho, de Administração e Serviço Público, do 
PL 2875/2004, do PL 4159/2004 e do PL 4818/2009, 
apensados, com emendas. 

PROJETO DE LEI Nº 5.177/09 – da Comissão de Le-
gislação Participativa – (SUG 101/2008) – que “altera 
a Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, que “Dis-
põe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais e 
dá outras providências””. 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela rejeição. 
Vista ao Deputado Mendonça Prado, em 10/03/2010. 
Discutiram a matéria os Deputados Luiz Couto e Flávio 
Dino, em 10/03/2010. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 200/01 – do 
Sr. Walter Pinheiro – que “dispõe sobre a participação 
popular no processo de elaboração do plano pluria-
nual e dos orçamentos anuais da União e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 
PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade e 
má técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 211/04 – do 
Sr. Alberto Fraga – que “altera a Lei Complementar nº 
95, de 26 de fevereiro de 1998, e dá outras providên-
cias”. (Apensados: PLP 498/2009 (Apensado: PLP 
535/2009) e PLP 563/2010) 
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, com 
emendas, do PLP 498/2009, do PLP 563/2010 e do 
PLP 535/2009, 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 455/09 – do 
Sr. Osmar Serraglio – que “dispõe sobre os proces-
sos eleitorais extrapenais, institui ritos processuais, 
altera a Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965 (Código 
Eleitoral); Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 

1990 (Lei das Inelegibilidades); a Lei nº 9.504, de 30 
de setembro de 1997 (Lei das Eleições) e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 
PARECER: Parecer com Complementação de Voto, 
Dep. Regis de Oliveira (PSC-SP), pela constitucionali-
dade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela 
aprovação, com substitutivo. 
Vista conjunta aos Deputados Felipe Maia, Gerson 
Peres e Mendonça Prado, em 24/03/2010. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 476/09 – do 
Sr. Luiz Paulo Vellozo Lucas – que “altera os arts. 16, 
19 e 20 da Lei Complementar nº 108, de 29 de maio 
de 2001, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, com emenda, e das Emendas da 
Comissão de Seguridade Social e Família. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 36/03 – do Sr. José 
Carlos Araújo – que “acrescenta o Capítulo III-B no 
Título II do Regimento Interno da Câmara dos De-
putados, inserindo o Conselho de Ética na estrutura 
dos Órgãos da Câmara”. (Apensados: PRC 233/2002, 
PRC 180/2004, PRC 298/2006, PRC 303/2006, PRC 
330/2006, PRC 141/2008 e PRC 142/2008) 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, do 
PRC 233/2002, do PRC 180/2004, do PRC 298/2006, 
do PRC 303/2006, do PRC 330/2006, do PRC 141/2008 
e do PRC 142/2008, apensados, com substitutivo. 

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. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 184/09 – do Sr. Hugo 
Leal – que “dispõe sobre o afastamento de Deputado 
para participar em evento no exterior”. 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 
Vista conjunta aos Deputados José Maia Filho e Men-
donça Prado, em 09/06/2010. 
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DISPOSIÇÕES ESPECIAIS 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 215/00 
– do Sr. Almir Sá – que “acrescenta o inciso XVIII ao 
art. 49; modifica o § 4º e acrescenta o § 8º ambos 
no art. 231, da Constituição Federal”. (Apensados: 
PEC 579/2002, PEC 257/2004, PEC 275/2004, PEC 
319/2004, PEC 156/2003, PEC 37/2007, PEC 117/2007, 
PEC 411/2009, PEC 415/2009 e PEC 161/2007 (Apen-
sado: PEC 291/2008)) 
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. 
PARECER: pela admissibilidade desta, com emenda, da 
PEC 579/2002, da PEC 156/2003, da PEC 257/2004, da 
PEC 275/2004, da PEC 319/2004, da PEC 37/2007, da 
PEC 117/2007, da PEC 161/2007, da PEC 411/2009, 
da PEC 415/2009 e da PEC 291/2008, apensadas. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 286/00 
– do Sr. Nilson Pinto – que “acrescenta alínea ao inciso 
XXXII do art. 5º da Constituição Federal”. 
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA. 
PARECER: pela admissibilidade, com substitutivo re-
dacional. 

Vista conjunta aos Deputados Colbert Martins e Silvi-
nho Peccioli, em 18/03/2008. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 521/02 
– da Sra. Vanessa Grazziotin – que “dá nova redação 
ao § 3º do art. 18 da Constituição Federal”. 
RELATOR: Deputado CHICO LOPES. 
PARECER: pela admissibilidade. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 317/04 
– do Sr. Sandro Mabel e outros – que “acrescenta arti-
go ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 
para instituir a Carreira de Administrador Municipal” 
RELATOR: Deputado LEO ALCÂNTARA. 
PARECER: pela admissibilidade. 

Vista ao Deputado Vicente Arruda, em 23/06/2009. 
(Avulso Nº 250) 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 545/06 
– da Sra. Iriny Lopes e outros – que “altera a redação 
do art. 20 da Constituição Federal”. (Apensado: PEC 
61/2007) 
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOÍNO 
PARECER: pela admissibilidade desta e pela inadmis-
sibilidade da PEC 61/2007, apensada. 
Vista conjunta aos Deputados Eduardo Cunha, Geraldo 
Pudim, João Campos, Marcelo Itagiba, Marcelo Ortiz 
e Roberto Magalhães, em 01/12/2010. 
O Deputado Marcelo Itagiba apresentou voto em se-
parado em 09/12/2010. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 579/06 
– do Sr. Mendonça Prado e outros – que “altera o in-

ciso IX do art. 20 e acrescenta ao art. 26 o inciso V da 
Constituição Federal”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela inadmissibilidade. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 17/07 
– do Sr. Neilton Mulim e outros – que “dá nova redação 
aos arts. 25 e 144 da Constituição Federal e acrescenta 
artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transi-
tórias”. (Apensado: PEC 275/2008) 
RELATOR: Deputado MARCELO ITAGIBA. 
PARECER: pela admissibilidade desta e da PEC 
275/2008, apensada. 

Vista conjunta aos Deputados João Campos e José 
Genoíno, em 08/06/2010. 
Durante verificação da votação de requerimento de 
retirada de pauta apresentado pelo Deputado Luiz 
Couto, a sessão foi encerrada por falta de “quorum”, 
em 14/12/2010. 

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 109/07 
– do Sr. Mendes Ribeiro Filho – que “dispõe sobre a 
supressão do art. 31, do ADCT , da Constituição Fe-
deral, que trata da estatização das serventias do foro 
judicial”. 
RELATOR: Deputado PAES LANDIM. 
PARECER: pela admissibilidade. 
Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Biscaia, 
Eduardo Cunha e Silvinho Peccioli, em 18/03/2008. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 122/07 
– do Sr. Alfredo Kaefer – que “dá nova redação aos arts. 
21 e 177 da Constituição Federal, para excluir do mo-
nopólio da União a construção e operação de reatores 
nucleares para fins de geração de energia elétrica”. 
RELATOR: Deputado BRUNO ARAÚJO. 
PARECER: pela admissibilidade. 

Vista conjunta aos Deputados Chico Lopes e Regis de 
Oliveira, em 28/10/2008. 
O Deputado Chico Lopes apresentou voto em sepa-
rado em 30/10/2008. 
(Avulso Nº 253) 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 170/07 
– do Sr. João Campos – que “acrescenta preceito às 
Disposições Constitucionais Gerais, dispondo sobre a 
destinação de parte do fundo de organização e manu-
tenção das Polícias Civil e Militar e do Corpo de Bombei-
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ros Militar do Distrito Federal aos Municípios do Estado 
de Goiás, localizados no entorno de Brasília”. 
RELATOR: Deputado PASTOR MANOEL FERREIRA. 
PARECER: pela admissibilidade. 

Vista conjunta aos Deputados Luiz Couto e Mendonça 
Prado, em 17/11/2010. 
O Deputado Luiz Couto apresentou voto em separado 
em 26/11/2010. 

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 04/08/2009. 

(Avulso Nº 255) 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 295/08 
– do Sr. Andre Vargas – que “altera os arts. 149, 159 e 
239 da Constituição Federal para dispor sobre o Fundo 
Nacional do Ensino Técnico”. 
RELATOR: Deputado GERSON PERES. 
PARECER: pela inadmissibilidade. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 305/08 
– do Sr. Pompeo de Mattos – que “altera a redação do 
caput e acrescenta § 3º ao art. 61 e altera a redação 
do caput do art. 64, todos da Constituição Federal, para 
atribuir ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados 
do Brasil a iniciativa de leis complementares e ordiná-
rias referentes à administração da justiça”. 
RELATOR: Deputado FLÁVIO DINO 
PARECER: pela admissibilidade. 
Vista ao Deputado Vicente Arruda, em 16/03/2010. 
Mantida a inscrição do Deputado José Genoíno, em 
16/03/2010.
Discutiram a matéria os Deputados José Genoíno, 
Vicente Arruda, Gerson Peres e Sérgio Barradas Car-
neiro. Mantidas as inscrições dos Deputados Zenaldo 
Coutinho, Antonio Carlos Pannunzio, Flávio Dino, Bo-
nifácio de Andrada, Maurício Rands e Marcelo Ortiz, 
em 05/05/2010. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 325/09 
– do Sr. Valtenir Pereira – que “acrescenta Seção ao 
Capítulo IV do Título IV da Constituição Federal, dis-
pondo sobre a perícia oficial de natureza criminal”. 
RELATOR: Deputado VIEIRA DA CUNHA. 
PARECER: pela admissibilidade. 
Vista conjunta aos Deputados José Maia Filho e Regis 
de Oliveira, em 11/08/2009. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 341/09 
– do Sr. Regis de Oliveira – que “modifica os dispositi-

vos constitucionais retirando do texto matéria que não 
é constitucional”. 
RELATOR: Deputado SÉRGIO BARRADAS CARNEI-
RO. 
PARECER: pela admissibilidade, com dois 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 353/09 
– do Sr. Roberto Rocha – que “altera os arts. 149, 150, 
153, 155, 156, 158 e 161 da Constituição Federal”. 
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ. 
PARECER: pela admissibilidade. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 364/09 
– do Sr. Valtenir Pereira – que “dá nova redação ao in-
ciso XLIII, do art. 5º da Constituição Federal”. 
RELATOR: Deputado CIRO NOGUEIRA. 
PARECER: pela admissibilidade. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 375/09 
– do Sr. Paulo Bornhausen – que “acrescenta o art. 
84-A à Constituição Federal”. 
RELATOR: Deputado FELIPE MAIA. 
PARECER: pela admissibilidade. 
Durante votação de requerimento de retirada de pauta 
apresentado pelo Deputado José Genoíno, a sessão foi 
encerrada por falta de “quorum”, em 30/11/2010. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 376/09 
– do Sr. Ernandes Amorim – que “estabelece a coin-
cidência geral dos pleitos para todos os mandatos 
eletivos, aumenta de 8 para 10 anos o mandato de 
Senador, estabelece o mandato de 5 anos para todos 
os cargos eletivos e põe fim ao instituto da reeleição 
para os cargos do Poder Executivo”. (Apensado: PEC 
378/2009) 
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. 
PARECER: pela admissibilidade desta e da PEC 
378/2009, apensada. 
Vista ao Deputado Roberto Magalhães, em 
25/05/2010. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 385/09 
– do Sr. Manoel Junior – que “acrescenta inciso V ao 
§ 1º do art. 155 e inciso V ao art. 158 da Constituição 
Federal”. 
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. 
PARECER: pela admissibilidade. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 406/09 
– do Sr. Alfredo Kaefer – que “altera a redação do inci-
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so IV do art. 158, do art. 159 e do art. 198, da Consti-
tuição Federal, para aumentar a parcela pertencente 
aos Municípios do produto da arrecadação do imposto 
sobre operações relativas à circulação de mercadorias 
e sobre prestações de serviços de transporte interes-
tadual e intermunicipal e de comunicação, estabele-
cer montante mínimo anual de recursos do Fundo de 
Participação dos Municípios e seu aumento, e deter-
minar que a União entregue aos Municípios parte da 
arrecadação das contribuições sociais sobre a receita 
ou o faturamento e sobre o lucro”. 
RELATOR: Deputado VITAL DO RÊGO FILHO. 
PARECER: pela admissibilidade. 
Vista ao Deputado José Carlos Aleluia, em 
01/06/2010. 
Discutiu a matéria o Deputado João Campos, em 
01/06/2010. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 422/09 
– do Sr. Tadeu Filippelli – que “acrescenta os arts. 97, 
98 e 99 ao Ato das Disposições Constitucionais Transi-
tórias, para desmembramento das áreas dos Municípios 
do Estado de Goiás que especifica e sua incorporação 
definitiva ao território do Distrito Federal”. 
RELATOR: Deputado FLÁVIO DINO 
PARECER: pela admissibilidade. 
Vista conjunta aos Deputados Efraim Filho e João 
Campos, em 15/12/2009. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 427/09 
– do Senado Federal – Lúcia Vânia – que “altera o art. 
193 da Constituição Federal”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS PANNUN-
ZIO. 
PARECER: pela admissibilidade. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 430/09 
– do Sr. Celso Russomanno – que “altera a Constituição 
Federal para dispor sobre a Polícia e Corpos de Bom-
beiros dos Estados e do Distrito Federal e Territórios, 
confere atribuições às Guardas Municipais e dá outras 
providências”. (Apensado: PEC 432/2009) 
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. 
PARECER: pela admissibilidade desta e da PEC 
432/2009, apensada. 
Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Biscaia, 
Flávio Dino, João Campos, José Genoíno e Roberto 
Magalhães, em 08/12/2010. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 449/09 
– do Sr. Mauro Nazif – que “altera o art. 40 da Consti-
tuição Federal, para instituir a aposentadoria especial 
dos servidores públicos”. 
RELATORA: Deputada GORETE PEREIRA. 
PARECER: pela admissibilidade. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 452/09 
– do Sr. Paulo Rubem Santiago – que “altera e acresce 
dispositivos na Seção II, do Capítulo IV, do Titulo IV da 
Constituição Federal”. 
RELATOR: Deputado VITAL DO RÊGO FILHO. 
PARECER: pela admissibilidade. 
Vista ao Deputado Zenaldo Coutinho, em 
08/06/2010. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 505/10 
– do Senado Federal – Ideli Salvati – (PEC 89/2003) 
– que “altera os arts. 93, 95, 103-B, 128 e 130-A da 
Constituição Federal, para excluir a aposentadoria por 
interesse público do rol de sanções aplicáveis a ma-
gistrados e para permitir a perda de cargo, por magis-
trados e membros do Ministério Público, na forma e 
nos casos que especifica”. 
RELATOR: Deputado ELISEU PADILHA. 
PARECER: pela inadmissibilidade. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 2.889/97 – do Sr. João Paulo – 
que “proíbe a cobrança de estacionamento nos parques 
privativos em estabelecimentos comerciais e de pres-
tação de serviços”. (Apensados: PL 1192/1999 (Apen-
sados: PL 4973/2001, PL 2536/2003, PL 2573/2003 
e PL 4304/2008), PL 3351/1997, PL 3356/1997, PL 
3467/1997, PL 3552/1997 (Apensado: PL 5375/2005 
(Apensado: PL 6061/2009)), PL 4170/2004, PL 
5420/2005, PL 6921/2006, PL 7095/2006 (Apensado: 
PL 6492/2009), PL 7231/2006, PL 352/2007 (Apensa-
dos: PL 4471/2008 e PL 5804/2009), PL 1387/2007, PL 
1402/2007, PL 1406/2007, PL 2621/2007, PL 3016/2008, 
PL 4242/2008, PL 4503/2008 e PL 4761/2009) 
RELATOR: Deputado CHICO LOPES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, do 
PL 3732/2008, do PL 4973/2001, do PL 2536/2003, do 
PL 2573/2003, do PL 4304/2008, do PL 3351/1997, do 
PL 3356/1997, do PL 3467/1997, do PL 3552/1997, do 
PL 1192/1999, do PL 4170/2004, do PL 5420/2005, do 
PL 6921/2006, do PL 7095/2006, do PL 7231/2006, do 
PL 352/2007, do PL 1387/2007, do PL 1402/2007, do 
PL 1406/2007, do PL 2621/2007, do PL 3016/2008, do 
PL 4242/2008, do PL 4503/2008, do PL 4761/2009, do 
PL 5375/2005, do PL 6061/2009, do PL 6492/2009, 
do PL 4471/2008 e do PL 5804/2009, apensados, 
nos termos do Substitutivo da Comissão de Defesa 
do Consumidor, com emendas. 
Vista conjunta aos Deputados Colbert Martins, Eduardo 
Cunha e Regis de Oliveira, em 30/10/2008. 
O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 05/11/2008. 
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Durante verificação da votação de requerimento de re-
tirada de pauta apresentado pelo Deputado Mendonça 
Prado, a sessão foi encerrada por falta de “quorum”, 
em 28/04/2010. 

PROJETO DE LEI Nº 4.293/01 – do Sr. Carlos Batata 
– que “modifica o art. 282 do Decreto-Lei nº 2.848, de 
7 de dezembro de 1940”. (Apensados: PL 5265/2001, 
PL 1049/2007, PL 2079/2007 e PL 2080/2007) 
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, 
do Substitutivo da Comissão de Seguridade Social 
e Família, do PL 5265/2001, do PL 1049/2007, do 
PL 2079/2007 e do PL 2080/2007, apensados, com 
substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 6.575/02 – da Sra. Vanessa 
Grazziotin – que “dá nova redação ao parágrafo único 
do art. 3º-B do Decreto-Lei nº 719, de 31 de julho de 
1969, dispondo sobre o financiamento a projetos de 
implantação e recuperação de infra-estrutura de pes-
quisa nas instituições públicas de ensino superior e de 
pesquisa, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado FLÁVIO DINO 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

Vista ao Deputado José Genoíno, em 07/12/2010. 

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 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. 
Adiada a votação, em virtude da falta de “quorum”, 
em 11/05/2010. 

PROJETO DE LEI Nº 5.172/05 – do Sr. Celso Russo-
manno – que “estabelece que as instituições de ensino 
superior podem ser autorizadas a executar serviço de 
radiodifusão comunitária”. 
RELATOR: Deputado CARLOS WILLIAN. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, nos termos do Substitutivo 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática. 
Vista ao Deputado Colbert Martins, em 01/06/2010. 

PROJETO DE LEI Nº 6.300/05 – do Sr. Celso Russo-
manno – que “altera o art. 141do Decreto-lei nº 2.848, 
de 7 de dezembro de 1940, Código Penal”. 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa e, no mérito, pela aprovação, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 6.745/06 – dos Srs. João Cam-
pos e Vicente Chelotti – que “altera dispositivos da 
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, para instituir o 
controle judicial sobre os inquéritos civis, e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ. 
PARECER: Parecer com Complementação de Voto, 
Dep. Marcelo Ortiz (PV-SP), pela constitucionalidade, 
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela apro-
vação, com substitutivo. 
Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Biscaia, 
Eduardo Cunha, Gerson Peres, José Eduardo Cardozo, 
Luiz Couto e Silvinho Peccioli, em 09/04/2008. 
O Deputado Antonio Carlos Biscaia apresentou voto 
em separado em 07/05/2008. 
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PROJETO DE LEI Nº 182/07 – do Sr. Takayama – que 
“dispoe sobre bloqueio judicial de conta bancária”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO DE LEI 
Nº 275/07 – que “estabelece normas de segurança a 
serem seguidas pelos estabelecimentos que especi-
fica”. 
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa do Substitutivo do Senado. 

PROJETO DE LEI Nº 1.874/07 – do Sr. Bruno Araú-
jo – que “revoga o parágrafo único do art. 67 da Lei 
nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998”. (Apensado: PL 
1889/2007) 
RELATOR: Deputado SARNEY FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e do 
Substitutivo da Comissão de Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável, com subemenda substitutiva; 
e pela constitucionalidade, juridicidade, má técnica le-
gislativa e, no mérito, pela rejeição do PL 1889/2007, 
apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 2.339/07 – do Sr. Alex Canzia-
ni – que “altera a Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 
1973, na parte relativa ao Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas”. (Apensado: PL 3502/2008) 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, do 
Substitutivo da Comissão de Desenvolvimento Eco-
nômico, Indústria e Comércio, com subemenda, das 
Emendas da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática e do PL 3502/2008, apensa-
do, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 2.919/08 – do Sr. Geraldo Pudim 
– que “dispõe sobre o registro de máquinas e equipa-
mentos utilizados nas atividades de desmatamento e 
carregamento de madeira e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e da 
Emenda da Comissão de Viação e Transportes, com 
substitutivo, e pela rejeição da Emenda da Comissão 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. 

PROJETO DE LEI Nº 3.063/08 – do Sr. Edio Lopes – 
que “altera a redação do art. 282, do Decreto-Lei nº 
2.848, de 7 de dezembro de 1940”. 
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS. 

PARECER: Parecer com Complementação de Voto, 
Dep. João Campos (PSDB-GO), pela constitucionali-
dade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela 
aprovação, com substitutivo. 

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. 
O Deputado Sérgio Barradas Carneiro apresentou voto 
em separado em 04/05/2010. 

PROJETO DE LEI Nº 3.622/08 – do Sr. Vital do Rêgo 
Filho – que “torna imprescritível a pretensão punitiva 
relativa a crimes hediondos”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO MAGALHÃES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 
Vista ao Deputado Mendonça Prado, em 12/11/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 3.821/08 – do Sr. Flávio Bezerra 
– que “acresce dispositivo no parágrafo único do art. 
33 da Lei nº 9.605, de 1998”. 
RELATOR: Deputado MAURO BENEVIDES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa e, no mérito, pela aprovação, com emenda. 
Vista conjunta aos Deputados Luiz Couto e Márcio 
Marinho, em 20/04/2010. 

PROJETO DE LEI Nº 6.561/09 – do Sr. Carlos Bezer-
ra – que “acresce artigo ao Decreto-Lei nº 2.848, de 7 
de dezembro de 1940 – Código Penal”. 
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 

B – 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 
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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 5.220/01 – do Senado Federal 
– MARIA DO CARMO ALVES – (PLS 673/1999) – que 
“altera a redação do art. 43 da Lei nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), 
instituindo a Certidão Negativa de Débitos (CND), a 
ser expedida por bancos de dados e cadastros, esta-
belecendo prazo para correção de registros inexatos 
e exclusão de registro de inadimplêcia regularizada, e 
instituindo a gratuidade de acesso, retificação e atuali-
zação de dados requeridos pelo consumidor”. (Apen-
sados: PL 3966/2000 e PL 6487/2002) 
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO. 
PARECER: constitucionalidade, injuridicidade e técnica 
legislativa deste; e pela constitucionalidade, injuridici-
dade e má técnica legislativa do Substitutivo da Comis-
são de Defesa do Consumidor, do PL 3966/2000 e do 
PL 6487/2002, apensados, e da Emenda apresentada 
nesta Comissão. 
Vista ao Deputado Regis de Oliveira, em 16/11/2010. 
O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 16/11/2010. 

PROJETO DE LEI Nº 7.403/02 – do Poder Executivo 
– que “inscreve o nome do Barão do Rio Branco no 
Livro dos Heróis da Pátria”. 
RELATOR: Deputado FLÁVIO DINO 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

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 
em 01/04/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 7.029/06 – do Poder Executivo – 
(AV 489/2006) – que “acresce dispositivos ao art. 22 da 
Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, para dispor 
sobre registro e fracionamento de medicamentos para 
dispensação, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, do Substitutivo da Comissão 
de Defesa do Consumidor, do Substitutivo da Comis-
são de Desenvolvimento Economico, Indústria e Co-

mércio e do Substitutivo da Comissão de Seguridade 
Social e Família. 
Vista ao Deputado Regis de Oliveira, em 08/06/2010. 

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. 
(Avulso Nº 271) 

PROJETO DE LEI Nº 674/07 – do Sr. Vaccarezza – que 
“regulamenta o art. 226 § 3º da Constituição Federal, 
união estável, institui o divórcio de fato”. (Apensados: PL 
1149/2007, PL 2285/2007 (Apensados: PL 4508/2008 
e PL 5266/2009), PL 3065/2008, PL 3112/2008 e PL 
3780/2008) 
RELATOR: Deputado ELISEU PADILHA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, da 
Emenda e do Substitutivo da Comissão de Segurida-
de Social e Família e das subemendas nºs 1, 3, 5 a 8, 
10, 11, 13 a 15, 18, 21 a 24, 27, 29 a 34, 37, 39, 40, 
43 e 45, do PL 1149/2007, do PL 2285/2007, do PL 
3065/2008, do PL 3112/2008, do PL 3780/2008, do 
PL 4508/2008 e do PL 5266/2009, apensados, e das 
subemendas apresentadas nesta Comissão nºs 1, 2, 
4 a 8, e, parcialmente da nº 3, com substitutivo; pela 
rejeição das subemendas nºs 2, 12, 25, 41 e 46; pela 
má técnica legislativa das de nºs 4, 9, 16, 19, 20, 35, 
36, 42, 44 e 47; pela inconstitucionalidade das de nºs 
17 e 38; e pela injuridicidade das de nºs 26 e 28. 
Vista conjunta aos Deputados Gerson Peres, José 
Genoíno, Marcelo Itagiba, Marcelo Ortiz, Maurício 
Quintella Lessa, Paes Landim e Regis de Oliveira, 
em 07/12/2010. 
Os Deputados Regis de Oliveira e Eduardo Cunha 
apresentaram votos em separado. 

PROJETO DE LEI Nº 3.115/08 – do Senado Federal 
– Inácio Arruda – (PLS 69/2007) – que “institui o “Selo 
Estatuto da Cidade”, com o objetivo de impulsionar a 
implementação das ações e diretrizes contidas na Lei 
nº 10.257, de 10 de julho de 2001, que “regulamenta 
os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, estabe-
lece diretrizes gerais da política urbana e dá outras 
providências””. 
RELATOR: Deputado PAULO MALUF. 
PARECER: pela inconstitucionalidade. 
Vista ao Deputado Chico Lopes, em 06/05/2010. 



Dezembro de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 15 51535 

O Deputado Chico Lopes apresentou voto em sepa-
rado em 01/06/2010. 

PROJETO DE LEI Nº 3.236/08 – do Senado Federal 
– Marconi Perillo – (PLS 506/2007) – que “altera a Lei 
nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que estabelece 
diretrizes nacionais para o saneamento básico, para 
determinar a manutenção preventiva das redes de 
drenagem pluvial”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 
Vista conjunta aos Deputados João Campos e José 
Genoíno, em 16/03/2010. 

PROJETO DE LEI Nº 5.318/09 – do Senado Fede-
ral– Romeu Tuma – que “institui o Dia Nacional do 
Vigilante”. 
RELATOR: Deputado EDMAR MOREIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 5.736/09 – do Senado Federal – 
Cristovam Buarque – (PLS 332/2008) – que “institui o 
“Dia Nacional do Piso Salarial dos Professores””. 
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 6.127/09 – do Senado Federal 
– Cristovam Buarque – (PLS 392/2008) – que “inclui, 
entre os servidores que desenvolvem atividades exclu-
sivas de Estado, os servidores do Plano de Carreira e 
Cargos da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE)”. 
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. 
PARECER: Parecer com Complementação de Voto, 
Dep. Arnaldo Faria de Sá (PTB-SP), pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, com 
substitutivo; e pela antirregimentalidade das emendas 
apresentadas nesta Comissão. 
Vista conjunta aos Deputados Flávio Dino, José Geno-
íno, Osmar Serraglio e Sarney Filho, em 09/11/2010. 
O Deputado Sarney Filho apresentou voto em sepa-
rado em 16/11/2010. 
Discutiu a matéria o Deputado José Genoíno, em 
09/11/2010.
Durante verificação da votação de requerimento de 
retirada de pauta apresentado pelo Deputado José 
Genoíno, a sesão foi encerrada por falta de “quorum”, 
nos dias 17 e 24/11 e 01 e 07/12/2010. 

PROJETO DE LEI Nº 6.530/09 – do Senado Federal– 
Francisco Dorneles – (PLS 411/2009) – que “altera as 
Leis nºs 4.502, de 30 de novembro de 1964, 9.779, de 
19 de janeiro de 1999, 10.637, de 30 de dezembro de 

2002, 10.833, de 29 de dezembro de 2003, 11.116, 
de 18 de maio de 2005, e 11.457, de 16 de março 
de 2007, para estender o direito a crédito do Imposto 
sobre Produtos Industrializados (IPI), da Contribui-
ção para o Financiamento da Seguridade Social e da 
Contribuição para o PIS/Pasep à aquisição dos bens 
que especifica, para prever a incidência da taxa Selic 
sobre valores objeto de ressarcimento e para permitir 
que a pessoa jurídica exportadora compense créditos 
dessas contribuições com a Contribuição para a Se-
guridade Social a seu cargo”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 
Vista ao Deputado Luiz Couto, em 14/12/2010. 

PROJETO DE LEI Nº 6.615/09 – do Senado Federal 
– Magno Malta – (PLS 218/2009) – que “altera o art. 
9º do Código Penal Militar, para estabelecer a com-
petência da Justiça Militar no julgamento de crimes 
dolosos contra a vida cometidos no contexto de abate 
de aeronaves civis na hipótese do art. 303 do Código 
Brasileiro de Aeronáutica”. 
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

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 2.190/99 – da Sra. Vanessa 
Grazziotin – que “acrescenta artigo à Lei nº 5.991, de 
17 de dezembro de 1973, estabelecendo a retenção 
da receita de medicamentos sujeitos à prescrição de 
profissional habilitado”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emenda. 
Vista ao Deputado Arnaldo Faria de Sá, em 
07/12/2010. 
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PROJETO DE LEI Nº 5.197/01 – do Sr. Avenzoar Ar-
ruda – que “altera o art. 56 da Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, e revoga a Lei nº 9.192, de 21 de 
dezembro de 1995”. (Apensados: PL 5320/2001 e PL 
73/2003) 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, do Substitutivo da Comissão 
de Educação e Cultura, do PL 5320/2001 e do PL 
73/2003, 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 5.722/01 – da Sra. Vanessa Gra-
zziotin – que “acrescenta artigo à Consolidação das 
Leis do Trabalho – CLT, a fim de dispor sobre indeni-
zação e multa relativa à dispensa sem justa causa de 
empregado estável”. 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO QUINTELLA LESSA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

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. 
Vista ao Deputado Luiz Couto, em 06/05/2010. 

PROJETO DE LEI Nº 7.163/02 – da Sra. Vanessa Gra-
zziotin – que “altera o artigo 495 da Lei nº 5.452 de 1º 
de maio de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho 
– CLT), com introdução do Parágrafo Único”. 
RELATOR: Deputado CHICO LOPES. 

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Público. 

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 GERALDO PUDIM. 
PARECER: pela constitucionalidade, injuridicidade e má 
técnica legislativa deste, do Substitutivo da Comissão 
de Trabalho, de Administração e Serviço Público, do 
PL 427/2003, do PL 439/2003, do PL 951/2003 e do 
PL 1293/2003, apensados. 
Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Pannun-
zio e Bonifácio de Andrada, em 08/12/2010. 

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 Arnaldo Faria de Sá apresentou voto em 
separado em 25/05/2010. 

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 1.562/03 – da Sra. Vanessa Gra-
zziotin – que “obriga as empresas concessionárias 
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de serviços públicos a enviar a todos os consumido-
res cópia do respectivo contrato de concessão para a 
prestação de serviços”. 
RELATOR: Deputado CARLOS WILLIAN. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, nos termos dos Substitutivos 
da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público e da Comissão de Defesa do Consumidor. 

PROJETO DE LEI Nº 1.685/03 – da Sra. Laura Carnei-
ro – que “dispõe sobre o reconhecimento da profissão 
de Guarda-vidas”. (Apensado: PL 4676/2004) 
RELATOR: Deputado AROLDE DE OLIVEIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, das Emendas e do Substitutivo 
da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público e do PL 4676/2004, apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 3.069/04 – do Sr. Geraldo Re-
sende – que “dispõe sobre atendimento diferenciado 
à mulher chefe de família nos programas habitacionais 
populares, e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada MARIA DO ROSÁRIO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão 
de Desenvolvimento Urbano 
Vista ao Deputado João Campos, em 16/03/2010. 

PROJETO DE LEI Nº 4.097/04 – do Sr. Zenaldo Cou-
tinho – que “dispõe sobre as condições para a reali-
zação e análise de exames genéticos em seres hu-
manos”. (Apensado: PL 1497/2007 (Apensado: PL 
1505/2007)) 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, do 
PL 1497/2007 e do PL 1505/2007, apensados, nos 
termos do Substitutivo da Comissão de Seguridade 
Social e Família, com subemenda. 
Vista ao Deputado Luiz Couto, em 28/04/2010. 

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 Celso Russomanno 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 5.487/05 – do Sr. Clóvis Fecury 
– que “determina aos estabelecimentos de saúde pri-
vados a colocação de placas informativas sobre os 
planos de saúde conveniados”. 
RELATOR: Deputado VITAL DO RÊGO FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão 
de Defesa do Consumidor. 

PROJETO DE LEI Nº 5.602/05 – do Sr. Celso Russo-
manno – que “acresce o inciso XV ao art. 30 da Lei nº 
8.935, de 18 de novembro de 1994”. 
RELATOR: Deputado CARLOS WILLIAN. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 

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 5.686/05 – do Sr. Marcondes 
Gadelha – que “acrescenta o § 4º ao art. 74 da Conso-
lidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para dispor sobre 
registro de freqüência de empregados portadores de 
deficiência ou com mobilidade reduzida”. 
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, com emendas, e da Emenda de 
da Comissão de Seguridade Social e Família. 

PROJETO DE LEI Nº 6.161/05 – do Sr. Jair Bolsona-
ro – que “revoga o § 2º, do art. 5º 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”. 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 
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PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, nos termos do Substitutivo 
da Comissão de Segurança Pública e Combate ao 
Crime Organizado. 
O Deputado Luiz Couto apresentou voto em separado 
em 04/12/2009. 
PROJETO DE LEI Nº 6.479/06 – do Sr. Zequinha Ma-
rinho – que “”Altera os limites do Parque Nacional da 
Serra do Pardo”” 
RELATOR: Deputado GERSON PERES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. 

PROJETO DE LEI Nº 6.528/06 – do Sr. Wellington Fa-
gundes – que “dispõe sobre a criação do termo Agri-
cultura Indígena”. 
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, com emenda, e pela injuridicida-
de da Emenda da Comissão de Agricultura, Pecuária, 
Abastecimento e Desenvolvimento Rural. 

PROJETO DE LEI Nº 6.790/06 – do Sr. Celso Russo-
manno – que “dispõe sobre a prescrição nos crimes 
de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores”. 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, 
com substitutivo; e pela rejeição do Substitutivo da 
Comissão de Segurança Pública e Combate ao Cri-
me Organizado. 

PROJETO DE LEI Nº 28/07 – do Sr. Edinho Bez – que 
“altera a Lei nº 10.028, de 19 de outubro de 2000, para 
prorrogar a vigência das sanções relativas ao descum-
primento da Lei de Responsabilidade Fiscal”. 
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa e, no mérito, pela aprovação, com emenda. 
Vista conjunta aos Deputados José Maia Filho, Pastor 
Manoel Ferreira e Regis de Oliveira, em 30/06/2009. 
O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 07/07/2009. 

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 GERALDO PUDIM. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 353/07 – do Sr. Laerte Bessa – 
que “altera a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, 

regulando o porte de arma funcional dos integrantes 
dos órgãos referidos nos incisos do caput do art. 144 
da Constituição Federal, e permitindo a doação de ar-
mas de fogo, acessórios e munição apreendidas para 
as polícias civil, federal e militar, visando o combate 
ao crime e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, nos termos das emendas da 
Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime 
Organizado, com subemendas. 

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. 
O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 07/07/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 441/07 – da Sra. Sandra Ro-
sado – que “acrescenta dispositivo ao art. 105 da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, estabelecendo 
como equipamento obrigatório dos veículos que men-
ciona, as barras laterais de proteção”. (Apensado: PL 
3695/2008) 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, com emendas, das Emen-
das da Comissão de Viação e Transportes e do PL 
3695/2008, apensado. 
Vista conjunta aos Deputados Colbert Martins e Luiz 
Couto, em 15/07/2009. 
(Avulso Nº 951) 

PROJETO DE LEI Nº 730/07 – do Sr. Carlos Eduardo 
Cadoca – que “altera a Lei nº 7.565, de 19 de dezembro 
de 1986, para disciplinar a oferta de bilhetes aéreos 
com tarifas promocionais”. 
RELATOR: Deputado LEO ALCÂNTARA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e das Emendas das Comissões 
de Defesa do Consumidor e de Viação e Transportes, 
com subemendas. 

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. 
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PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste e do Substitutivo da Comis-
são de Desenvolvimento Urbano, com subemenda 
substitutiva. 

PROJETO DE LEI Nº 1.018/07 – do Sr. Celso Russo-
manno – que “acrescenta dispositivos à Lei nº 7.102, 
de 20 de junho de 1983, para dispor sobre a renova-
ção da frota de veículos das empresas particulares 
que exploram serviços de vigilância e de transportes 
de valores”. 
RELATOR: Deputado MAURO BENEVIDES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, com emenda, e das emendas da 
Comissão de Viação e Transportes; e pela antirregimen-
talidade da emenda apresentada nesta Comissão. 

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-
cio nos postos do INSS (Instituto Nacional de Seguro 
Social)”. 
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 
Vista conjunta aos Deputados Colbert Martins e José 
Genoíno, em 08/12/2010. 

PROJETO DE LEI Nº 1.994/07 – da Sra. Vanessa 
Grazziotin – que “insere parágrafo no art. 4º da Lei 
nº 9.615, de 24 de março de 1998, para instituir, no 
Sistema Nacional do Desporto, o Subsistema do Des-
porto Indígena”. 
RELATOR: Deputado FELIPE MAIA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, com emenda, e do Substi-
tutivo da Comissão de Direitos Humanos e Minorias, 
com subemenda. 
Vista ao Deputado José Genoíno, em 08/12/2010. 

PROJETO DE LEI Nº 2.155/07 – do Sr. Dr. Talmir – que 
“institui o “Dia do Nascituro”, a ser festejado no dia 8 
de outubro de 2007 de cada ano, e prescreve medidas 
a serem adotadas pelos Poderes a que se refere, para 
efeito da respectiva comemoração”. 
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 2.243/07 – do Sr. Dr. Talmir – 
que “altera a Lei nº 9.605, de 12 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”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO SANTIAGO. 

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, nos termos da emenda da 
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sus-
tentável. 
PROJETO DE LEI Nº 2.269/07 – da Sra. Vanessa Gra-
zziotin – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de ins-
talação de receptores de cartões telefônicos usados 
e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e da Emenda da Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática. 

PROJETO DE LEI Nº 2.291/07 – do Sr. Eliene Lima – 
que “torna obrigatória a inclusão de substância amarga 
nos produtos que menciona e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 2.333/07 – do Sr. Praciano – que 
“altera a Lei nº 8.429, de 02 de junho de 1992”. 
RELATOR: Deputado FLÁVIO DINO 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 
Vista ao Deputado Geraldo Pudim, em 08/12/2010. 

PROJETO DE LEI Nº 2.466/07 – do Sr. Ilderlei Cordei-
ro – que “dispõe sobre o valor das multas aplicáveis a 
infrações ambientais em propriedades rurais”. 
RELATOR: Deputado CARLOS WILLIAN. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, 
com subemenda. 

PROJETO DE LEI Nº 2.476/07 – do Sr. Edmilson Valen-
tim – que “acrescenta artigo à Consolidação das Leis 
do Trabalho, para dispor sobre a garantia no emprego 
durante e após as férias”. 
RELATOR: Deputado EFRAIM FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 2.935/08 – da Sra. Alice Por-
tugal – que “dispõe sobre a destinação dos bens de 
valor artístico, histórico e/ou cultural apreendidos, 
abandonados ou disponíveis, administrados por ór-
gãos e entidades da administração pública federal e 
da justiça federal”. 
RELATOR: Deputado MARÇAL FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, com substitutivo, e do Subs-
titutivo da Comissão de Educação e Cultura, com su-
bemenda substitutiva. 
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PROJETO DE LEI Nº 2.945/08 – do Sr. Carlos Bezer-
ra – que “altera o art. 15 do Código Civil”. (Apensado: 
PL 3208/2008) 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela rejeição deste e pela 
aprovação do PL 3208/2008, apensado. 
Vista ao Deputado Eduardo Cunha, em 09/12/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 3.056/08 – do Sr. Angelo Va-
nhoni – que “institui as unidades de preservação do 
patrimônio cultural brasileiro”. 
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, com substitutivo, e pela in-
constitucionalidade da Emenda da Comissão de Edu-
cação e Cultura. 

PROJETO DE LEI Nº 3.079/08 – do Sr. Chico Lopes 
– que “estabelece obrigatoriedade de divulgação de 
normas de segurança no transporte terrestre e aqua-
viário de passageiros”. 
RELATOR: Deputado JUTAHY JUNIOR. 
PARECER: pela inconstitucionalidade deste e do Subs-
titutivo da Comissão de Viação e Transportes. 

PROJETO DE LEI Nº 3.161/08 – do Sr. Antonio Car-
los Biscaia – que “acrescenta parágrafos ao art. 293 
da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código 
de Processo Civil, disciplinando a cobrança de juros 
progressivos e dá outras providências”. (Apensado: 
PL 3184/2008) 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 
PARECER: inconstitucionalidade, injuridicidade, técni-
ca legislativa e, no mérito, pela rejeição deste; e pela 
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, 
no mérito, pela aprovação do PL 3184/2008, apensa-
do, com emenda. 
O Deputado Luiz Couto apresentou voto em separado 
em 04/05/2010. 

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 SANDRO MABEL. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, nos termos do Substitutivo da Co-
missão de Finanças e Tributação, com subemenda. 
Vista ao Deputado Luiz Couto, em 14/12/2010. 

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 3.427/08 – do Sr. Daniel Almeida 
– que “acrescenta à CLT o art. 818-A, altera os arts. 195 
e 790-B e revoga os §§ 1º, 2º e 3º do art. 195 e os §§ 
4º e 6º do art. 852-A, para dispor sobre ônus da prova 
nas reclamações sobre insalubridade e periculosidade 
e estabelecer critérios para a remuneração do perito 
em caso de assistência judiciária gratuita”. 
RELATOR: Deputado SILVIO COSTA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Público. 

PROJETO DE LEI Nº 3.480/08 – da Sra. Vanessa Gra-
zziotin – que “altera o art. 1º da Lei nº 4.771, de 15 de 
setembro de 1965 – Código Florestal, para obrigar os 
órgãos competentes do Governo Federal a divulgar, 
no mínimo uma vez por mês dados sobre desmata-
mento na Amazônia”. 
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. 

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. 
Vista ao Deputado Antonio Carlos Biscaia, em 
12/11/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 3.556/08 – do Sr. Vital do Rêgo 
Filho – que “altera o art. 3º da Lei nº 7.649, de 25 de 
janeiro de 1988, que estabelece a obrigatoriedade do 
cadastramento dos doadores de sangue bem como a 
realização de exames laboratoriais no sangue coleta-
do, visando a prevenir a propagação de doenças, e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emendas. 

PROJETO DE LEI Nº 3.743/08 – do Sr. Paulo Rubem 
Santiago – que “acrescenta parágrafo único ao art. 
201 da Lei Nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, que 
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institui o Código de Processo Civil”. (Apensado: PL 
5585/2009) 
RELATOR: Deputado WOLNEY QUEIROZ. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e do 
PL 5585/2009, apensado, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 3.833/08 – do Sr. Valdir Colatto – 
que “altera a Lei nº 7.408 de 25 de novembro de 1985, 
para dispor sobre a tolerância máxima sobre limites de 
peso dos veículos de carga”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS PANNUN-
ZIO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, nos termos do Substitutivo da Co-
missão de Viação e Transportes, com subemenda. 
Vista ao Deputado Luiz Couto, em 23/03/2010. 
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. 

PROJETO DE LEI Nº 4.500/08 – do Sr. Carlos Bezerra 
– que “veda a busca e apreensão de máquinas, equi-
pamentos e implementos agrícolas, no período e con-
dições que especifica”. (Apensado: PL 4620/2009) 
RELATOR: Deputado NELSON TRAD. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, 
com substitutivo, e pela rejeição do PL 4620/2009, 
apensado. 
Vista conjunta aos Deputados Geraldo Pudim e José 
Genoíno, em 08/12/2010. 
O Deputado Paes Landim apresentou voto em sepa-
rado em 30/11/2010. 

PROJETO DE LEI Nº 4.623/09 – do Sr. Vinicius Car-
valho – que “determina a divulgação, nos recintos de 
atendimento ao público de órgãos e entidades da ad-
ministração pública, das condutas que configuram o 
crime de prevaricação”. 
RELATOR: Deputado CIRO NOGUEIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 4.731/09 – da Sra. Luciana Cos-
ta – que “cria a “identidade odontológica””. 
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 5.023/09 – do Sr. Paulo Rober-
to – que “revoga o parágrafo único do art.147 do Có-
digo Penal”. 
RELATOR: Deputado GEORGE HILTON. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 
Vista conjunta aos Deputados Regis de Oliveira e Sér-
gio Barradas Carneiro, em 25/05/2010. 
Os Deputados Regis de Oliveira e Wilson Santiago 
apresentaram votos em separado. 

PROJETO DE LEI Nº 5.428/09 – do Sr. Valdir Colatto 
– que “institui o Dia Nacional da Cachaça”. 
RELATOR: Deputado FÁBIO RAMALHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 
Vista ao Deputado Arnaldo Faria de Sá, em 
30/06/2010. 

PROJETO DE LEI Nº 5.512/09 – do Sr. Vinicius Car-
valho – que “dispõe sobre o atendimento ao público 
pelas empresas”. 
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e das Emendas da Comissão de 
Defesa do Consumidor de nºs 1, com subemenda, e 
2; e pela injuridicidade da de nº 3. 

PROJETO DE LEI Nº 5.582/09 – do Sr. Milton Monti – 
que “denomina “Prof. Geraldo Maurício Lima” o viaduto 
localizado no km 75+650m, da BR-153, no município 
de Bady Bassitt / SP”. 
RELATOR: Deputado PAULO MALUF. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, com substitutivo; e pela in-
juridicidade da Emenda da Comissão de Viação e 
Transportes. 

PROJETO DE LEI Nº 5.634/09 – do Sr. Henrique Afon-
so – que “institui o “Dia dos Irmãos” a ser comemorado 
anualmente, no segundo domingo do mês de julho”. 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 5.790/09 – do Sr. Jaime Mar-
tins – que “altera a Lei nº 5.917, de 10 de setembro 
de 1973, que aprova o Plano Nacional de Viação, de 
modo incluir na Relação Descritiva dos Portos Maríti-
mos, Fluviais e Lacustres, os Portos de Costa Marques, 
Pimenteiras do Oeste, Tabajara e Cabixi, no Estado 
de Rondônia”. 
RELATOR: Deputado MOREIRA MENDES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 
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PROJETO DE LEI Nº 5.834/09 – do Sr. Vital do Rêgo 
Filho – que “proíbe a utilização de cerol ou produto in-
dustrializado nacional ou importado semelhante que 
possa ser aplicado nos fios ou linhas utilizados para 
manusear os brinquedos conhecidos como “pipas ou 
papagaios””. 
RELATOR: Deputado RICARDO TRIPOLI. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 5.848/09 – do Sr. Carlos Bezer-
ra – que “altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 
1990, disciplinando o prazo para registro de consumidor 
inadimplente nos serviços de proteção ao crédito”. 
RELATOR: Deputado MARÇAL FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, nos termos da Emenda da 
Comissão de Defesa do Consumidor. 

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 5997/2009) 
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e do PL 5997/2009, apensado. 
Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Bis-
caia, Flávio Dino, Luiz Couto e Roberto Magalhães, 
em 14/12/2010. 

PROJETO DE LEI Nº 6.012/09 – do Sr. José C. Stan-
garlini – que “institui o Dia das Seguradoras”. 
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 6.438/09 – do Sr. Vital do Rêgo 
Filho – que “acrescenta dispositivo na Lei nº 5.869, 
de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, 
para exigir depósito prévio para interposição do recur-
so de apelação”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 
Os Deputados Mendonça Prado e Paes Landim apre-
sentaram votos em separado. 

PROJETO DE LEI Nº 6.727/10 – do Sr. Pedro Fernan-
des – que “denomina “Avenida Prefeito Francisco Al-
ves Andrade” o trecho da BR-135, compreendido entre 
os quilômetros 374,5 e 379,7 na travessia urbana no 

município de São Domingos do Maranhão, Estado do 
Maranhão, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado AUGUSTO FARIAS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 7.107/10 – do Sr. Flávio Dino – 
que “altera dispositivos do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 
de outubro de 1941 – Código de Processo Penal”. 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 
Vista ao Deputado Antonio Carlos Biscaia, em 
08/12/2010. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMEN-
TO DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ (DIA 

16/12/2010) 

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 2.491/07 – do Sr. Ivan Valente 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade de prestação 
de informações aos estudantes pelas Instituições de 
Educação Superior, a cada início de período letivo”. 
RELATOR: Deputado EFRAIM FILHO. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 21-12-10 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 3.618/08 – do Sr. Edgar Mou-
ry – que “dispõe sobre a suspensão e cassação da 
eficácia da inscrição no Cadastro Nacional de Pes-
soas Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF 
de estabelecimentos que distribuam, adquiram, co-
mercializem, transportem ou estoquem produtos sem 
procedência ou falsificados, popularmente conhecidos 
como “piratas””. 
RELATOR: Deputado LUIZ COUTO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.961/08 – do Poder Executivo – 
que “dispõe sobre a criação de cargos em comissão do 
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS 
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e Gratificação por Exercício em Cargo de Confiança, 
nos órgãos da Presidência da República”. 
RELATOR: Deputado LUIZ COUTO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.894/09 – do Poder Executivo 
– que “transforma cargos vagos da Carreira da Previ-
dência, da Saúde e do Trabalho, estruturada pela Lei 
nº 11.355, de 19 de outubro de 2006, em cargos de 
Analista Ambiental, da Carreira de Especialista em 
Meio Ambiente, de que trata a Lei nº 10.410, de 11 de 
janeiro de 2002, estende a indenização, de que trata o 
art. 16 da Lei nº 8.216, de 13 de agosto de 1991, aos 
titulares de cargos de Analista Ambiental e de Técnico 
Ambiental da Carreira de Especialista em Meio Am-
biente e aos titulares dos cargos integrantes do Plano 
Especial de Cargos do Ministério do Meio Ambiente 
e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Re-
cursos Naturais Renováveis – IBAMA – PECMA, de 
que trata a Lei nº 11.357, de 19 de outubro de 2006, 
integrantes dos Quadros de Pessoal do IBAMA e do 
Instituo Chico Mendes, nas condições que menciona, 
altera a Lei nº 10.410, de 2002, que cria e disciplina 
a carreira de Especialista em Meio Ambiente, e a Lei 
nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre 
a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e me-
canismos de formulação e aplicação”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOÍNO 
PROJETO DE LEI Nº 7.280/10 – do Sr. Átila Lira – que 
“acrescenta alíneas “d”, “e” e “f” ao art. 3º da Lei nº 
4.769, de 9 de setembro de 1965, que regulamenta o 
exercício da profissão de Administração para permitir 
aos diplomados em cursos superiores de Tecnologia, 
Mestrados e Doutorados em Administração o exercí-
cio da profissão”. 
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. 

PROJETO DE LEI Nº 7.297/10 – do Sr. Eduardo Cunha 
– que “institui o Dia Nacional do Técnico de Enferma-
gem e do Auxiliar de Enfermagem”. 
RELATOR: Deputado JOÃO MAGALHÃES. 
DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 20-12-10 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 
A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 7.649/10 – do Sr. Vanderlei Macris 
– que “acrescenta parágrafo único ao art. 932, da Lei nº 
10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil, dispondo 
sobre a responsabilidade dos locatários de veículos”. 
RELATOR: Deputado SÉRGIO BARRADAS CAR-
NEIRO. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 17-12-10 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 7.392/10 – do Sr. Arnaldo Fa-
ria de Sá – que “institui o Dia Nacional da Advocacia 
Pública”. 
RELATOR: Deputado LUIZ COUTO. 

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA COM A PARTICIPAÇÃO DA 
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

LOCAL: Anexo II, Plenário 02 
HORÁRIO: 10h 
A – 
Audiência Pública: 
Tema:
“ESCLARECIMENTOS SOBRE OS ATRASOS E CAN-
CELAMENTOS DE VOOS NOS AEROPORTOS BRA-
SILEIROS”. 
(Requerimentos nºs 207/10-CVT, 208/10-CVT, 262/10-
CDC, 267/10-CDC, 270/10-CDC de autoria dos De-
putados Hugo Leal, Vanderlei Macris, Filipe Pereira, 
Chico Lopes e Carlos Sampaio).

Convidados:
Sr. JOÃO MARCIO JORDÃO – Diretor de Operações 
da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária 
– INFRAERO – (confirmado);

Sr. CARLOS EDUARDO MAGALHÃES DA SIL-
VEIRA PELLEGRINO – Diretor de Operações de Ae-
ronaves da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC 
– (confirmado);
Sra. LAURA SHERTEL FERREIRA MENDES – Dire-
tora Substituta do Departamento de Proteção e Defe-
sa do Consumidor do Ministério da Justiça – DPDC/
MJ – (confirmada);
Cel. JANOR BASÍLIO DIAS – Gerente de Assuntos 
Regulatórios da TAM Linhas Aéreas – (confirmado);
Sr. ALBERTO FAJERMAN – Diretor de Relações Insti-
tucionais da GOL Linhas Aéreas – (confirmado);
Sr. FERNANDO SPORLEDER – Vice-Presidente de 
Operações da WEBJET Linhas Aéreas – (confirma-
do); e
Sr. MARCELO ANDRADE SILVA SCHMIT – Diretor 
do Sindicato Nacional dos Aeroviários – SNA – (con-
firmado). 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 08 
HORÁRIO: 14h30min 
A – Requerimentos: 
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REQUERIMENTO Nº 266/10 Do Sr. Dimas Ramalho 
– que “requer a realização de audiência pública para 
apurar o encerramento repentino das atividades da 
empresa IMBRA Consultórios Odontológicos S.A. e o 
consequente prejuízo a milhares de consumidores”. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 557/03 – do Sr. João Herrmann 
Neto – que “determina a publicidade dos valores das 
multas decorrentes da aplicação do Código de Defesa 
do Consumidor revertidos para o Fundo Nacional de 
que trata a Lei nº 7.347, de 1985”. 
RELATOR: Deputado CLAUDIO CAJADO. 
PARECER: pela aprovação do Substititutivo do Senado 
Federal apresentado ao PL 557/2003. 

PROJETO DE LEI Nº 4.245/08 – do Sr. Filipe Pereira – 
que “altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 
– Código de Defesa do Consumidor”. (Apensados: PL 
5039/2009 e PL 6593/2009) 
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS ARAÚJO. 
PARECER: a proferir. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 6.840/10 – do Sr. Capitão As-
sumção – que “inclui dispositivo na Lei nº 8.078, de 
11 de setembro de 1990, no que concerne a escolha 
pelo consumidor do banco para pagamento de suas 
faturas”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO DA FONTE. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 
Vista ao Deputado Walter Ihoshi, em 16/06/2010. 
O Deputado Walter Ihoshi apresentou voto em sepa-
rado em 18/08/2010. 

PROJETO DE LEI Nº 7.680/10 – do Sr. Antônio An-
drade – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de leite 
nos cardápios de restaurantes, lanchonetes e estabe-
lecimentos similares”. 
RELATOR: Deputado VITAL DO RÊGO FILHO. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 7.137/02 – da Sra. Zulaiê Co-
bra – que “altera a Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 
1991, que dispõe sobre as locações dos imóveis ur-
banos e os procedimentos a ela pertinentes”. (Apen-
sados: PL 453/2003, PL 7323/2006, PL 2253/2007 e 
PL 2324/2007) 
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS ARAÚJO. 
PARECER: pela aprovação deste, com substitutivo, e 
pela rejeição dos PLs 453/2003, 7323/2006, 2253/2007, 
e 2324/2007, apensados. 

Vista conjunta aos Deputados Celso Russomanno, 
Dr. Nechar, Felipe Bornier, Vinicius Carvalho, Vital do 
Rêgo Filho e Walter Ihoshi, em 01/04/2009. 
O Deputado Celso Russomanno apresentou voto em 
separado em 09/09/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 5.995/09 – do Sr. Antonio Bu-
lhões – que “altera a Lei nº 8.078, de 11 de setem-
bro de 1990, Código de Defesa do Consumidor, para 
estender o direito de arrependimento ao consumidor 
que adquire produtos ou serviços, ou contrata o forne-
cimento deles, dentro do estabelecimento comercial”. 
(Apensado: PL 7194/2010) 
RELATOR: Deputado DIMAS RAMALHO. 
PARECER: pela aprovação deste e do PL 7194/2010, 
apensado, com substitutivo, e pela rejeição das Emen-
das 1/2009 e 2/2009 da CDC. 
Vista ao Deputado Vinicius Carvalho, em 20/04/2010. 

PROJETO DE LEI Nº 7.480/10 – do Sr. Eliene Lima – 
que “altera o art. 36 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro 
de 1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor 
e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS ARAÚJO. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 2.166/07 – do Sr. Pedro Eugênio 
– que “dispõe sobre pedido de suspensão ou rescisão 
de contrato de prestação de serviço de telecomunica-
ções”. (Apensados: PL 2702/2007, PL 2931/2008, PL 
3968/2008 e PL 4230/2008) 
RELATOR: Deputado CHICO LOPES. 
PARECER: pela aprovação deste e dos PLs 2702/2007, 
2931/2008, 3968/2008, e 4230/2008, apensados, com 
substitutivo. 
Vista conjunta aos Deputados Celso Russomanno e 
Leo Alcântara, em 20/04/2010. 

PROJETO DE LEI Nº 3.646/08 – do Sr. Vanderlei Ma-
cris – que “modifica a Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 
1962, que institui o Código Brasileiro de Telecomunica-
ções, para definir regras para a publicidade comercial 
nas emissoras de televisão”. 
RELATOR: Deputado FELIPE BORNIER. 
PARECER: pela aprovação deste, com substitutivo. 
Vista ao Deputado Walter Ihoshi, em 01/12/2010. 

PROJETO DE LEI Nº 3.828/08 – do Sr. Valdir Colatto – 
que “altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, 
que dispõe sobre a proteção do consumidor”. 
RELATOR: Deputado JÚLIO DELGADO. 
PARECER: pela aprovação. 
Vista conjunta aos Deputados Vinicius Carvalho e Wal-
ter Ihoshi, em 01/12/2010. 

PROJETO DE LEI Nº 5.968/09 – do Sr. Capitão As-
sumção – que “dispõe sobre a obrigatoriedade da 
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concessão ao consumidor de pelo menos seis datas 
diversas para pagamentos”. 
RELATOR: Deputado MILTON VIEIRA. 
PARECER: pela aprovação deste e da Emenda nº 
1/2009, da CDC. 
Vista ao Deputado Walter Ihoshi, em 01/12/2010. 

PROJETO DE LEI Nº 6.067/09 – do Sr. Paulo Piau – 
que “estabelece desconto aplicável às tarifas de energia 
elétrica referentes às unidades consumidoras classifi-
cadas na classe residencial em que resida usuário de 
balão de oxigênio”. 
RELATOR: Deputado CHICO LOPES. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 5.593/09 – da Sra. Rose de Frei-
tas – que “acresce parágrafo único ao art. 84 da Lei nº 
8.245, de 18 de outubro de 1991, que dispõe sobre as 
locações dos imóveis urbanos, para autorizar a trans-
ferência de titularidade dos encargos que menciona, 
durante o período contratual”. 
RELATOR: Deputado CHICO LOPES. 
PARECER: pela rejeição. 

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 
56/08 – do Sr. Ciro Nogueira – que “propõe que a Co-
missão de Defesa do Consumidor requeira ao Tribunal 
de Contas da União (TCU) auditoria nos procedimentos 
e na metodologia dos reajustes tarifários anuais (RTA) 
e das revisões tarifárias periódicas (RTP) da Compa-
nhia Energética do Piauí (CEPISA), autorizados pela 
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL)”. 
RELATOR: Deputado CHICO LOPES. 
RELATÓRIO FINAL: pelo encaminhamento dos autos ao 
Ministério Público Federal, sugerindo o ajuizamento de 
ação civil pública para ressarcir os consumidores pelos 
prejuízos causados por falha na metodologia de cálculo 
dos reajustes tarifários; e pelo envio de indicação, soli-
citando ao Ministério de Minas e Energia que determine 
às subsidiárias de distribuição da Eletrobrás a assinatura 
de aditivos aos respectivos contrtos de concessão, para 
incorporar-lhes nova forma de cálculo dos reajustes. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 21-12-10 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 2.745/08 – do Sr. Vital do Rêgo 
Filho – que “acrescenta artigo à Lei nº 8.078, de 11 
de setembro de 1990, que dispõe sobre a proteção ao 
consumidor e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado CLAUDIO CAJADO. 

PROJETO DE LEI Nº 7.854/10 – do Sr. Neilton Mulim – 
que “institui a divulgação dos direito assegurados aos 
cidadãos nos respectivos ambientes e situações a que 
digam respeito, de forma clara e concisa”. 
RELATOR: Deputado CLAUDIO CAJADO. 

PROJETO DE LEI Nº 7.885/10 – do Sr. Francisco Rossi 
– que “acrescenta o § 3º ao art. 44 da Lei de nº 8.078, 
de 11 de setembro de 1990 – Código de Defesa do 
Consumidor, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado CLAUDIO CAJADO. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 6.097/09 – do Sr. Cleber Verde 
– que “dispõe sobre as convocações de audiências 
públicas das Distribuidoras de Energia Elétrica e da 
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado CHICO LOPES. 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 05 
HORÁRIO: 09h 
A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 318/10 Do Sr. Guilherme Campos 
– que “requer a realização de Audiência Pública Con-
junta com a Comissão de Finanças e Tributação – CFT 
para debater a situação da infraestrutura nos aeropor-
tos internacionais de São Paulo, Viracopos (em Campi-
nas) e Cumbica (em Guarulhos), referente à liberação 
de cargas na importação e exportação, à fiscalização 
sanitária e ao baixo efetivo de funcionários que atuam 
nessas atividades e que seja convocado para o debate 
o Ministro de Estado Chefe da Casa Civil”. 

REQUERIMENTO Nº 319/10 Do Sr. Nelson Pellegrino – 
que “requer seja convidada a CUT – Central Única dos 
Trabalhadores para participar de Audiência Pública”. 

REQUERIMENTO Nº 320/10 Do Sr. Guilherme Cam-
pos – que “requer seja convidada a Confederação Na-
cional das Instituições Financeiras – CNF para parti-
cipar de Audiência Pública que debaterá a Portaria nº 
1510/2009, do Ministério do Trabalho, que versa sobre 
novo registro eletrônico de ponto”. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 



51546 Quarta-feira 15 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2010

URGENTE 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 591/10 – do 
Sr. Vignatti e outros – que “altera a Lei Complementar 
nº 63, de 11 de janeiro de 1990, a Lei Complementar 
nº 123, de 14 de dezembro de 2006, a Lei nº 11.101, 
de 9 de fevereiro de 2005 e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado DR. UBIALI. 
PARECER: pela aprovação deste. 
Vista ao Deputado Antônio Andrade, em 17/11/2010. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.865/10 
– da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional – (MSC 160/2010) – que “aprova o texto do 
Acordo de Cooperação entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República Helênica 
em Assuntos Econômicos, Científicos, Tecnológicos e 
de Inovação, celebrado em Atenas, em 3 de abril de 
2009, nos termos do projeto de decreto legislativo que 
apresentamos a seguir” 
RELATOR: Deputado DR. UBIALI. 
PARECER: pela aprovação. 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 7.241/10 – do Senado Fede-
ral – Valdir Raupp – (PLS 171/2009) – que “altera o 
art. 195 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que 
“regula direitos e obrigações relativos à propriedade 
industrial”, para agravar a pena e prever a aplicação 
privilegiada da pena de prestação pecuniária, em caso 
de substituição da pena privativa de liberdade por res-
tritiva de direitos”. 
RELATOR: Deputado SILAS BRASILEIRO. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 469/09 – do 
Poder Executivo – que “altera e acrescenta dispositivos 
à Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tri-
butário Nacional”. (Apensado: PLP 537/2009) 
RELATOR: Deputado JOÃO MAIA. 
PARECER: pela rejeição deste, e do PLP 537/2009, 
apensado. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 612/07 – do Sr. Flávio Bezerra 
– que “dispõe sobre o uso de sacolas plásticas bio-
degradáveis para acondicionamento de produtos e 
mercadorias a serem utilizadas nos estabelecimen-
tos comerciais em todo território nacional”. (Apen-
sados: PL 847/2007, PL 1819/2007, PL 1877/2007, 
PL 2248/2007, PL 2923/2008, PL 3017/2008, PL 
3172/2008, PL 3241/2008, PL 4313/2008 (Apensa-
do: PL 5984/2009), PL 4834/2009, PL 4916/2009, PL 
5633/2009, PL 5698/2009 e PL 6978/2010) 
RELATOR: Deputado LEANDRO SAMPAIO. 

PARECER: pela aprovação deste, do PL 847/2007, do 
PL 1819/2007, do PL 1877/2007, do PL 2248/2007, do 
PL 2923/2008, do PL 3017/2008, do PL 3172/2008, do 
PL 3241/2008, do PL 4313/2008, do PL 4834/2009, do 
PL 4916/2009, do PL 5698/2009, do PL 6978/2010, e 
do PL 5984/2009, apensados, com substitutivo, e pela 
rejeição do PL 5633/2009, apensado. 
Vista ao Deputado Renato Molling, em 05/11/2008. 
Os Deputados Renato Molling e Guilherme Campos 
apresentaram votos em separado. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

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 FRANCISCO PRACIANO 
PARECER: pela rejeição. 
Vista ao Deputado Albano Franco, em 01/12/2010. 

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 RENATO MOLLING. 
PARECER: pela rejeição. 
Os Deputados Vilson Covatti e Renato Molling apre-
sentaram votos em separado. 

PROJETO DE LEI Nº 6.572/09 – do Sr. José Paulo 
Tóffano – que “acresce os arts. 19-A, 19-B e 19-C à 
Lei nº 9.795, de 1999, que “dispõe sobre a educação 
ambiental, institui a Política Nacional de Educação 
Ambiental e dá outras providências”, para determinar 
a destinação à educação ambiental de um percentual 
de gastos com propaganda comercial de produtos com 
embalagens descartáveis”. 
RELATOR: Deputado DR. UBIALI. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 
O Deputado Guilherme Campos apresentou voto em 
separado em 09/11/2010. 

PROJETO DE LEI Nº 2.009/03 – do Sr. Sandro Mabel 
– que “altera dispositivos da Lei nº 9.933, de 20 de de-
zembro de 1999, que “dispõe sobre as competências do 
CONMETRO e do INMETRO, institui taxa de serviços 
metrológicos e dá outras providências””. 
RELATOR: Deputado RENATO MOLLING. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 6.899/10 – do Sr. Beto Faro – 
que “dispõe sobre a preferência para a suspensão da 
proteção de cultivares ou variedade vegetais entre as 
medidas de retaliação comercial, pelo Brasil, autoriza-
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das pela Organização Mundial do Comércio – OMC; 
e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado SILAS BRASILEIRO. 
PARECER: pela aprovação deste, e da Emenda de 
relator apresentada na Comissão de Agricultura, Pe-
cuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural. 

PROJETO DE LEI Nº 6.400/09 – do Sr. Tadeu Filippelli 
– que “altera a legislação do Imposto sobre Produtos 
Industrializados – IPI sobre os produtos classificados 
no código 2402.20.00 da TIPI, o Decreto-Lei nº 1.593, 
de 21 de dezembro de 1977, a Lei nº 9.532, de 10 de 
dezembro de 1997, a Lei nº 9.782, de 26 de janeiro 
de 1999, a Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de 
agosto de 2001, a Lei nº 10.637, de 30 de dezembro 
de 2002 e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado JURANDIL JUAREZ. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 3.205/04 – do Sr. Fábio Souto – 
que “proíbe a comercialização, no Território Nacional, 
de bebidas alcóolicas, cigarros e congêneres em esta-
belecimentos ou pontos de venda localizados a menos 
de 500 metros de escolas públicas ou particulares”. 
RELATOR: Deputado RENATO MOLLING. 
PARECER: pela rejeição deste e das Emendas apresen-
tadas na Comissão de Seguridade Social e Família. 

PROJETO DE LEI Nº 7.700/10 – do Sr. Vieira da Cunha 
– que “institui a obrigatoriedade de auditoria externa, 
independente e periódica, em entidades certificado-
ras que criem, promovam, concedam ou distribuam 
certificações ambientais, selos de qualidade, selos 
verdes ou congêneres, a ser realizada por entidades 
acreditadoras”. 
RELATOR: Deputado JOÃO DADO. 
PARECER: pela aprovação. 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA COM A PARTICIPAÇÃO  
DA COMISSÃO DE TRABALHO, DE  

ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO 

LOCAL: Anexo II, Plenário 05 
HORÁRIO: 10h30min 
A – Audiência Pública: 
“Discutir a Portaria 1510/2009, de 21 de agosto de 
2009, do Ministério do Trabalho, que versa sobre Novo 
Registro eletrônico de ponto– REP”
Iniciativa :
Dep. Renato Molling – CDEIC
Requerimento nº 310/2010
Dep. Sebastião Bala Rocha-CTASP
Requerimento nº 333/2010
Convidados:

RUTH BEATRIZ VASCONCELOS VILELA – Secretária 
de Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho e 
Emprego – MTE;
EMERSON CASALI – Gerente Executivo da Unidade 
de Relações de Trabalho da Confederação Nacional 
da Indústria – CNI;
LAÉRCIO OLIVEIRA – Vice-Presidente da Confede-
ração Nacional do Comércio – CNC;
NARCISO FIGUEIROA JR. – Consultor da Confede-
ração Nacional dos Transportes – CNT e
SÉRGIO LUIZ ALEITE – 1º Secretário Geral da For-
ça Sindical.
OBS: Todos os palestrantes estão com a presença 
confirmada. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ  

(DIA 16/12/2010) 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 3.108/08 – do Sr. Antonio Car-
los Mendes Thame – que “fixa limites de emissão de 
poluentes por motores de máquinas móveis não rodo-
viárias e veículos similares”. 
RELATOR: Deputado MIGUEL CORRÊA. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 21-12-10 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 3.401/08 – do Sr. Bruno Araújo – 
que “disciplina o procedimento de declaração judicial de 
desconsideração da personalidade jurídica e dá outras 
providências”. (Apensado: PL 4298/2008) 
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 17-12-10 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 7.313/06 – do Sr. Antonio Carlos 
Mendes Thame – que “dispõe sobre especificações 
técnicas que deverão ser observadas por empresas 
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que produzam até 10.000 cestas de alimentos e simi-
lares, por mês”. 
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS. 

PROJETO DE LEI Nº 7.372/10 – do Sr. Sebastião 
Bala Rocha – que “dá nova redação ao art. 11 da Lei 
nº 8.387, de 30 de dezembro de 1991, criando no Mu-
nicípio de Oiapoque, no Estado do Amapá, área de li-
vre comércio de importação e exportação, sob regime 
fiscal especial”. 
RELATOR: Deputado EVANDRO MILHOMENO 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 21-12-10 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 3.517/08 – do Sr. José Carlos 
Vieira – que “altera o parágrafo único do art. 2º da Lei nº 
4.771 de 15 de setembro de 1965, Código Florestal”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ PAULO TÓFFANO 

PROJETO DE LEI Nº 7.560/10 – do Sr. Edmar Moreira 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade de colocação 
de tarja sinalizadora em vitrines e assemelhados, e dá 
outras providências”. 
RELATORA: Deputada ANGELA AMIN. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 17-12-10 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 263/07 – do Sr. Pompeo de Mat-
tos – que “dispõe sobre diretrizes, critérios e limites 
na emissão de sons e ruídos de qualquer natureza”. 
(Apensados: PL 863/2007 e PL 2330/2007) 
RELATOR: Deputado JOSÉ PAULO TÓFFANO 

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS  
E MINORIAS 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 09 
HORÁRIO: 14h 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 74/10 Do Sr. Luiz Couto – que 
“requer a designação de uma comissão de parlamen-
tares para investigar denúncias de pedofilia, abusos e 
exploração sexual infanto-juvenil no Município de Cam-
pos do Goytacazes, no Estado do Rio de Janeiro”. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

PRIORIDADE 

MENSAGEM Nº 517/08 – do Poder Executivo – (AV 
604/2008) – que “submete à consideração do Congres-
so Nacional o texto do Tratado de Extradição entre a 
República Federativa do Brasil e a República da Índia, 
assinado em Brasília, em 16 de abril de 2008”. 
RELATOR: Deputado DOMINGOS DUTRA. 
PARECER: pela aprovação. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 1.057/07 – do Sr. Henrique Afon-
so – que “dispõe sobre o combate a práticas tradicio-
nais nocivas e à proteção dos direitos fundamentais de 
crianças indígenas, bem como pertencentes a outras 
sociedades ditas não tradicionais”. 
RELATORA: Deputada JANETE ROCHA PIETÁ. 
PARECER: Pela aprovação, com substitutivo. 
Vista ao Deputado Chico Alencar, em 24/06/2009. 
Adiada a discussão a requerimento da Deputada Iriny 
Lopes – Vice-Líder do PT, em 05/08/2009.
Adiada a discussão em face do encerramento da ses-
são, em 01/12/2010. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 10 
HORÁRIO: 09h 
A – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plená-
rio: 

URGENTE 

SUBSTITUTIVO DO SENADO FEDERAL AO PROJE-
TO DE LEI Nº 3.776-E/08 – do Poder Executivo – que 
“altera a Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008, que 
regulamenta a alínea “e” do inciso III do caput do art. 
60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitó-
rias, para instituir o piso salarial profissional nacional 
para os profissionais do magistério público da educa-
ção básica”. 
RELATOR: Deputado CARLOS ABICALIL. 
PARECER: pela aprovação do Substitutivo do Senado 
Federal ao Projeto de Lei 3.776-E/2008. 

PRIORIDADE 

SUBSTITUTIVO DO SENADO FEDERAL AO PROJE-
TO DE LEI Nº 5.395-A/09 – do Poder Executivo – (AV 
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324/2009) – que “altera o art. 62 da Lei nº 9.394, de 20 
de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e 
bases da educação nacional, para dispor sobre a for-
mação de docentes para atuar na educação básica”. 
RELATOR: Deputado IRAN BARBOSA. 
PARECER: pela aprovação do Substitutivo do Senado 
Federal ao Projeto de Lei 5.395-A/2009. 
Vista ao Deputado João Matos, em 08/12/2010. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 6.269/09 – do Sr. Rodrigo Rol-
lemberg – que “dispõe sobre o Programa Nacional de 
Prevenção à Violência contra Educadores (PNAVE) e 
dá outras providências”. (Apensado: PL 6660/2009) 
RELATORA: Deputada FÁTIMA BEZERRA. 
PARECER: pela rejeição deste e do PL 6660/2009, 
apensado, com envio de Indicação ao Poder Execu-
tivo. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 5.353-A/05 – do Senado Federal 
– Gerson Camata – (PLS 331/2004) – que “autoriza 
o Poder Executivo a criar a Universidade Federal de 
São Mateus, por desmembramento da Universidade 
Federal do Espírito Santo”. 
RELATOR: Deputado LELO COIMBRA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 4.041/08 – do Senado Federal – 
Marconi Perillo – (PLS 85/2007) – que “altera os arts. 
1º, 5º, 14 e 16 da Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 
2005, que institui o Programa Universidade para To-
dos – PROUNI e dá outras providências, para permitir 
a adesão de instituições estaduais e municipais não-
gratuitas”. (Apensado: PL 686/2007 (Apensados: PL 
766/2007, PL 1588/2007 e PL 2489/2007)) 
RELATOR: Deputado CARLOS ABICALIL. 
PARECER: pela rejeição deste, do PL 766/2007, do 
PL 1588/2007, do PL 2489/2007, e do PL 686/2007, 
apensados. 

PROJETO DE LEI Nº 5.029/09 – do Senado Federal 
– Paulo Paim – que “altera a redação do art. 1º da Lei 
nº 7.466, de 23 de abril de 1986, que “dispõe sobre a 
comemoração do feriado de 1º de Maio – Dia do Tra-
balho.”” (Apensado: PL 1021/2003) 
RELATOR: Deputado ANGELO VANHONI. 
PARECER: pela aprovação do Projeto de Lei nº 5029/09 
e pela rejeição do PL 1021/2003, apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 5.645-A/09 – do Senado Fede-
ral – Cícero Lucena – (PLS 101/2009) – que “autoriza 
o Poder Executivo a criar, no Município de Catolé do 

Rocha, no Estado da Paraíba, campus do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (Instituto 
Federal) da Paraíba”. 
RELATORA: Deputada LUCIANA COSTA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 5.647-A/09 – do Senado Fede-
ral – João Vicente Claudino – (PLS 197/2008) – que 
“autoriza o Poder Executivo a criar campus do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (Instituto 
Federal) do Piauí no Município de Valença do Piauí”. 
RELATOR: Deputado ELISMAR PRADO. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 5.734-A/09 – do Senado Federal 
– Maria do Carmo Alves – (PLS 257/2006) – que “au-
toriza o Poder Executivo a criar a Universidade Federal 
para o Desenvolvimento do Baixo São Francisco, com 
sede na cidade de Propriá, no Estado de Sergipe”. 
RELATOR: Deputado ELISMAR PRADO. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 5.900/09 – do Senado Federal 
– Marisa Serrano – (PLS 69/2008) – que “altera a Lei 
nº 11.124, de 16 de junho de 2005, para tornar obri-
gatória a construção de estabelecimento de educação 
infantil nos conjuntos habitacionais de interesse social 
financiados por recursos públicos”. 
RELATORA: Deputada NILMAR RUIZ. 
PARECER COM COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO: pela 
aprovação, com emenda. 

Vista ao Deputado Antônio Carlos Biffi, em 
16/06/2010. 

PROJETO DE LEI Nº 6.114/09 – do Senado Federal-
Senador Wilson Matos – (PLS 403/2007) – que “institui 
o Exame Nacional de Avaliação do Magistério da Edu-
cação Básica – Enameb”. (Apensado: PL 1088/2007) 
RELATOR: Deputado ANTÔNIO CARLOS BIFFI. 
PARECER: pela aprovação deste, e do PL 1088/2007, 
apensado, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 6.162/09 – do Senado Federal – 
Cristovam Buarque – (PLS 27/2008) – que “altera a Lei 
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação), para dispor sobre inclusão fa-
cultativa do ensino do Esperanto no ensino médio”. 
RELATORA: Deputada ANDREIA ZITO. 
PARECER: pela aprovação, com emenda. 
Vista conjunta aos Deputados Lobbe Neto e Wilson 
Picler, em 01/12/2010. 

PROJETO DE LEI Nº 6.363/09 – do Sr. Senado Fede-
ral– José Agripino – que “inclui o ensino obrigatório de 
Geriatria nos cursos de Medicina, com carga horária 
não inferior a 120 (cento e vinte) horas”. 
RELATOR: Deputado ROGÉRIO MARINHO. 
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PARECER: pela rejeição do Projeto de Lei nº 6.363/2009, 
com envio de Indicação ao Poder Executivo. 

PROJETO DE LEI Nº 6.383/09 – do Senado Federal 
– Serys Slhessarenko – (PLS 12/2005) – que “deter-
mina o emprego obrigatório da flexão de gênero para 
nomear profissão ou grau em diplomas”. 
RELATORA: Deputada ANGELA PORTELA. 
PARECER: pela aprovação. 
Vista ao Deputado Lobbe Neto, em 01/12/2010. 

PROJETO DE LEI Nº 6.514/09 – do Senado Federal 
– Cristóvam Buarque – (PLS 322/2008) – que “altera 
a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional), para esta-
belecer direito de acesso aos profissionais do magis-
tério a cursos de formação de professores, por meio 
de processo seletivo diferenciado”. 
RELATOR: Deputado ANTÔNIO CARLOS BIFFI. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 6.747/10 – do Senado Federal 
– Cristovam Buarque – (PLS 449/2007) – que “altera 
a Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, para incluir 
a participação dos pais em reuniões escolares como 
condição adicional para recebimento dos benefícios 
do “Programa Bolsa Família””. 
RELATOR: Deputado PROFESSOR RUY PAULETTI. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 6.765/10 – do Senado Federal 
– Demosténes Torres – (PLS 300/2009) – que “deno-
mina “Campus Ceres – Domingos Mendes da Silva” 
o campus do Instituto Federal Goiano, localizado em 
Ceres, Estado de Goiás”. 
RELATOR: Deputado JORGINHO MALULY. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 7.274/10 – do Senado Federal 
– Cristovam Buarque – (PLS 309/2006) – que “deter-
mina a cessão de salas de aula e demais instalações 
para funcionamento de classes de alfabetização de 
jovens e adultos”. 
RELATORA: Deputada MARIA DO ROSÁRIO. 
PARECER: pela aprovação, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 7.332/10 – do Senado Federal – 
Tasso Jereissati – (PLS 247/2009) – que “altera a Lei 
nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, que “Cria o Pro-
grama Bolsa Família e dá outras providências”, para 
instituir benefício adicional vinculado a desempenho 
escolar no âmbito do Programa”. 
RELATOR: Deputado MARCELO ALMEIDA. 
PARECER: pela aprovação, com emendas. 

PROJETO DE LEI Nº 7.672/10 – do Poder Executivo – 
(MSC 409/2010) – que “altera a Lei nº 8.069, de 13 de 
julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança 

e do Adolescente, para estabelecer o direito da criança 
e do adolescente de serem educados e cuidados sem 
o uso de castigos corporais ou de tratamento cruel ou 
degradante”. 
RELATORA: Deputada MARIA DO ROSÁRIO. 
PARECER: pela aprovação. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 1.262/07 – do Sr. Vinicius Carva-
lho – que “acrescenta o inciso III no art. 2º, acrescenta 
o inciso VI ao art. 3º, altera a redação dos artigos 4º 
e 5º e acrescenta o inciso V ao art. 8º, todos da Lei nº 
7.998 de 11 de janeiro de 1990”. 
RELATOR: Deputado ROGÉRIO MARINHO. 
PARECER: pela aprovação. 
Vista conjunta aos Deputados Átila Lira e Severiano 
Alves, em 12/12/2007. 

PROJETO DE LEI Nº 1.370-A/07 – do Sr. Filipe Perei-
ra – que “dispõe sobre a criação de uma Universidade 
Federal no Município de Itaperuna”. 
RELATORA: Deputada MARIA DO ROSÁRIO. 
PARECER: pela rejeição, com envio de Indicação ao 
Poder Executivo. 

PROJETO DE LEI Nº 1.951-A/07 – do Sr. Professor 
Ruy Pauletti – que “autoriza o Poder Executivo a criar 
a Escola Técnica Federal de Moda, Artes e Estilo de 
Guaporé, no Estado do Rio Grande do Sul”. 
RELATORA: Deputada MARIA DO ROSÁRIO. 
PARECER: pela rejeição, com envio de Indicação ao 
Poder Executivo. 

PROJETO DE LEI Nº 2.033/07 – do Sr. Clóvis Fecury – 
que “altera o art.13 da Lei nº 10.753, de 31 de outubro 
de 2003, que “Institui a Política Nacional do Livro””. 
RELATOR: Deputado PINTO ITAMARATY. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 
Vista ao Deputado Severiano Alves, em 01/12/2010. 

PROJETO DE LEI Nº 2.245/07 – do Sr. Reginaldo Lo-
pes – que “regulamenta a profissão de Tecnólogo e dá 
outras providências”. 
RELATORA: Deputada MARIA DO ROSÁRIO. 
PARECER: pela aprovação deste, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 2.431-A/07 – da Sra. Maria do 
Rosário – que “dispõe sobre a inclusão, nos currícu-
los escolares, 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 SUBSTITUTA: Deputada DALVA FIGUEI-
REDO. 
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PARECER: pela aprovação deste, do PL 2.629/2007 e 
do PL 3.361/2008, apensados, na forma do substitutivo 
adotado pela Comissão de Trabalho, Administração e 
Serviço Público, com subemendas 
Vista ao Deputado Gastão Vieira, em 12/05/2010. 
O Deputado Gastão Vieira apresentou voto em sepa-
rado em 25/05/2010. 

PROJETO DE LEI Nº 2.479/07 – do Sr. Ivan Valente – 
que “dispõe sobre a divulgação obrigatória, pela União, 
do montante de tributos que deixou de ser recolhido aos 
cofres públicos a título de benefícios fiscais concedidos 
às instituições privadas, prestadoras de serviços edu-
cacionais, na realização de atividades de ensino”. 
RELATOR: Deputado IRAN BARBOSA. 
PARECER: pela aprovação. 
Vista conjunta aos Deputados João Matos e Jorginho 
Maluly, em 28/04/2010. 
O Deputado João Matos apresentou voto em separa-
do em 12/05/2010. 

PROJETO DE LEI Nº 2.874/08 – do Sr. Átila Lira – que 
“altera dispositivo da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da edu-
cação nacional, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado GASTÃO VIEIRA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 4.180-A/08 – da Sra. Fátima 
Bezerra – que “cria um Centro Federal de Educação 
Tecnológica na Cidade de Parnamirim, Estado do Rio 
Grande do Norte”. 
RELATORA: Deputada ALICE PORTUGAL. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 4.185-A/08 – da Sra. Fátima 
Bezerra – que “cria um Centro Federal de Educação 
Tecnológica na Cidade de Nova Cruz, Estado do Rio 
Grande do Norte”. 
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS SETIM. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 4.228-A/08 – do Sr. Alexandre 
Silveira – que “denomina Dr. Ronaldo de Souza, o 
viaduto localizado na BR-381, KM 298 ao KM 299, 
conhecido como viaduto da prainha, entre as cidades 
de Nova Era e Antônio Dias, Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado NARCIO RODRIGUES. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 4.543-A/08 – do Sr. Vitor Penido 
– que “autoriza a criação de Centro Federal de Educa-
ção Tecnológica – CEFET, no município de Itapecerica, 
no Estado de Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado ELISMAR PRADO. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 4.796-A/09 – do Sr. Carlos Zarat-
tini – que “autoriza o Poder Executivo criar a Universi-
dade Federal da Região Sul da Grande São Paulo, no 
Estado de São Paulo, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ELISMAR PRADO. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 4.878/09 – do Sr. Ilderlei Cordei-
ro – que “estabelece a obrigatoriedade de disposição 
de equipamentos e materiais de primeiros socorros 
nos estabelecimentos de ensino e dá outras provi-
dencias”. 
RELATOR: Deputado PROFESSOR SETIMO. 
PARECER: Parecer com Complementação de Voto, 
Dep. Professor Setimo (PMDB-MA), pela aprovação, 
com substitutivo. 
Vista ao Deputado Fernando Chiarelli, em 
31/03/2010. 
Adiada a discussão a requerimento do Deputado Wil-
son Picler, por 1 sessão, em 14/04/2010. 

PROJETO DE LEI Nº 5.216-A/09 – do Sr. Maurício 
Rands – que “acrescenta parágrafos à Lei nº 11.736, 
de 10 de julho de 2008, com o objetivo de instituir uma 
“Semana Nacional de Educação, Conscientização e 
Orientação sobre a Doença de Alzheimer”, e dá outras 
providências. Acrescenta parágrafos à Lei 11.736, de 
10 de julho de 2008, com o objetivo de instituir uma 
“Semana Nacional de Educação, Conscientização e 
Orientação sobre a Doença de Alzheimer”, e dá ou-
tras providências”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 5.485/09 – do Sr. Leonardo Quin-
tão – que “cria crédito para permitir a compensação 
do valor das contribuições para projetos culturais com 
outros tributos quando não houver imposto de renda 
apurado para efetuar a dedução de que trata o art. 26, 
da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991”. 
RELATOR: Deputado ANTÔNIO CARLOS BIFFI. 
PARECER: pela aprovação, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 5.690/09 – do Sr. Manoel Junior 
– que “acrescenta § 2º ao art. 6º da Lei nº 11.947, de 
16 de junho de 2009, dispondo sobre a correção anual 
dos valores per capita do Programa Nacional de Ali-
mentação Escolar”. 
RELATOR: Deputado JOAQUIM BELTRÃO. 
PARECER: pela aprovação deste, com Substitutivo e 
pela rejeição da Emenda nº 1/10 CEC ,apresentada 
ao Substitutivo . 

PROJETO DE LEI Nº 5.767/09 – do Sr. Enio Bacci – 
que “denomina Campus Professora Josefa Ripalda de 
Freitas o campus da Universidade Federal do Pampa, 
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localizado no município de Caçapava do Sul, Estado 
do Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado ANGELO VANHONI. 
PARECER: pela rejeição. 

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”. 
RELATORA: Deputada LÍDICE DA MATA. 
PARECER: pela aprovação deste, na forma do Subs-
titutivo da Comissão de Viação e Transportes. 

PROJETO DE LEI Nº 6.106/09 – do Sr. Pompeo de 
Mattos – que “dispõe sobre parcelamento de débitos 
vencidos junto ao Fundo de Financiamento ao Estu-
dante do Ensino Superior – FIES (Lei nº 10.260, de 12 
de julho de 2001), e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado REGINALDO LOPES. 
PARECER: pela rejeição. 
Vista ao Deputado João Matos, em 26/05/2010. 

PROJETO DE LEI Nº 6.392/09 – do Sr. Átila Lira – 
que “denomina “Campus José Waquim” o campus do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
– IFET, localizado no Município de Timon, Estado do 
Maranhão”. 
RELATORA: Deputada ANGELA PORTELA. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 6.398/09 – do Sr. Átila Lira – 
que “denomina “Campus Professor Omar Rezende” o 
campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia – IFET, localizado no Município de Piripiri, 
Estado do Piauí”. 
RELATORA: Deputada ANGELA PORTELA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 6.478/09 – do Sr. Fábio Faria – 
que “dispõe sobre a introdução do cargo de assistente 
social nos quadros funcionais das escolas públicas de 
ensino fundamental e médio de todo o país”. (Apensa-
do: PL 6874/2010) 
RELATOR: Deputado PEDRO WILSONº 
PARECER: pela aprovação deste, e do PL 6874/2010, 
apensado, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 6.511/09 – da Sra. Dalva Figuei-
redo – que “insere o art. 24-A na Lei nº 9.394, de 20 
de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e 
bases da educação nacional, para obrigar as escolas 
públicas que oferecem ensino fundamental e médio, 
educação de jovens e adultos e educação profissional 
e tecnológica, a instalar creches para filhos de estu-
dantes menores de idade”. 
RELATOR: Deputado ROGÉRIO MARINHO. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 6.521/09 – do Sr. João Dado – 
que “institui nas escolas públicas programa de edu-
cação para prevenção dos cânceres de mama e de 
colo do útero”. 
RELATORA: Deputada ANGELA PORTELA. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 6.634/09 – do Sr. Marcos Medra-
do – que “dispõe sobre a obrigatoriedade da inclusão, 
na grade curricular do Ensino Fundamental, do Curso 
de Primeiros Socorros”. (Apensado: PL 6635/2009) 
RELATOR: Deputado ALCENI GUERRA. 
PARECER: pela aprovação deste, e do PL 6635/2009, 
apensado, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 6.723-A/10 – do Sr. Lincoln Por-
tela – que “dispõe sobre a criação do Jovem Cidadão 
para promover o Turismo Cívico em Brasília, Capital 
Federal, de estudantes de ensino fundamental de 
todo o País”. 
RELATOR: Deputado ARIOSTO HOLANDA. 
PARECER: pela rejeição, com envio de Indicação ao 
Poder Executivo. 

PROJETO DE LEI Nº 6.802/10 – do Sr. Rômulo Gou-
veia – que “denomina Campus Professor Felipe Tiago 
Gomes o campus do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia – IFET, localizado no município 
de Picuí, Estado da Paraíba”. 
RELATOR: Deputado JOÃO MATOS. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 7.011/10 – do Sr. Otavio Leite 
– que “reduz a zero as alíquotas da contribuição para 
o Programa de Integração Social e de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público – Contribuição para o 
PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento 
da Seguridade Social – COFINS e dá outras provi-
dências”. 
RELATOR: Deputado JOAQUIM BELTRÃO. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 7.251/10 – do Sr. Sandro Ma-
bel – que “estabelece a dedutibilidade das doações a 
escolas públicas de ensino fundamental e médio para 
fins de apuração do Imposto de Renda da Pessoa Ju-
rídica, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado PAULO DELGADO. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 7.305/10 – do Sr. Valtenir Perei-
ra – que “confere ao Município de Sorriso o título de 
“Capital Nacional do Agronegócio””. (Apensado: PL 
7460/2010) 
RELATOR: Deputado GASTÃO VIEIRA. 
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PARECER: pela aprovação do Projeto de Lei nº 
7305/2010 e pela rejeição do PL 7460/2010, apen-
sado. 

PROJETO DE LEI Nº 7.504/10 – do Senado Federal 
– Sérgio Zambiasi – (PLS 51/2010) – que “dispõe so-
bre a inscrição do nome do Padre Roberto Landell de 
Moura no Livro dos Heróis da Pátria” 
RELATOR: Deputado RAUL HENRY. 
PARECER: pela aprovação. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 21-12-10 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 4.418/08 – da Sra. Janete Capibe-
ribe – que “autoriza o Poder Executivo a criar o Centro 
Federal de Educação Naval Profissional Tecnológica 
do Arquipélago do Bailique – CEFET Naval Bailique, 
no Estado do Amapá”. 
RELATOR: Deputado PINTO ITAMARATY. 

PROJETO DE LEI Nº 6.614/09 – do Sr. Osório Adria-
no – que “altera os Incisos XI do art. 3º e VIII do art. 4º 
e IV do art. 27 e acrescenta o § 7º do art. 26 da Lei nº 
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional”. 
RELATOR: Deputado LELO COIMBRA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.846/10 – do Sr. Leo Alcântara 
– que “institui o Dia Nacional de Mobilização e a Se-
mana Nacional de Mobilização”. 
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLIO. 

PROJETO DE LEI Nº 7.065/10 – do Sr. Paulo Piau – 
que “denomina “Viaduto Jairo Nogueira” o viaduto lo-
calizado no “Trevo da Pipoca”, no entroncamento das 
BRs 354 e 365, a 5 Km da sede do Município de Patos 
de Minas, Estado de Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado NARCIO RODRIGUES. 

PROJETO DE LEI Nº 7.100/10 – do Sr. Marcelo Teixeira 
– que “denomina “Rodovia Dr. Alcimor Aguiar Rocha” 
o anel viário da cidade de Fortaleza, capital do Estado 
do Ceará, ligando a BR-020 com a CE-040”. 
RELATOR: Deputado MAURO BENEVIDES. 

PROJETO DE LEI Nº 7.161/10 – do Sr. Virgílio Guima-
rães – que “denomina “Via Pedro Nava” a BR-440, no 
Estado de Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado GILMAR MACHADO. 

PROJETO DE LEI Nº 7.240/10 – do Senado Federal 
– Efraim Morais – (PLS 169/2009) – que “autoriza o 

Poder Executivo a criar campus do Instituto Federal da 
Paraíba no Município de Santa Luzia”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ LINHARES. 

PROJETO DE LEI Nº 7.259/10 – do Sr. Fernando 
Nascimento – que “autoriza o Poder Executivo a criar 
Escola Técnica Federal de Goiana, com sede no mu-
nicípio de Goiana – PE”. 
RELATOR: Deputado JORGE TADEU MUDALEN. 

PROJETO DE LEI Nº 7.275/10 – do Senado Federal 
– Flávio Arns – (PLS 431/2008) – que “autoriza o Po-
der Executivo a criar campus do Instituto Federal do 
Paraná no Município de Reserva – PR”. 
RELATOR: Deputado RAIMUNDO GOMES DE MA-
TOS. 

PROJETO DE LEI Nº 7.289/10 – do Senado Federal 
– Roseana Sarney – (PLS 212/2006) – que “autoriza 
o Poder Executivo a criar a Universidade Federal da 
Baixada Maranhense (UFBAM), com sede no Municí-
pio de Pinheiro – MA”. 
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES. 

PROJETO DE LEI Nº 7.293/10 – do Senado Federal 
– Rosalba Ciarlini – (PLS 299/2009) – que “autoriza 
o Poder Executivo a implantar campus do Instituto 
Federal do Rio Grande do Norte no Município de Ale-
xandria – RN”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA. 

PROJETO DE LEI Nº 7.301/10 – do Sr. Luiz Fernando 
Faria – que “denomina “Viaduto Durval José Moreira” 
o viaduto localizado no km 674 da BR-116, no Estado 
de Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado REGINALDO LOPES. 

PROJETO DE LEI Nº 7.312/10 – da Sra. Alice Portugal 
– que “autoriza o Poder Executivo a criar campus do 
Instituto Federal da Bahia em Alagoinhas (BA)”. 
RELATOR: Deputado LIRA MAIA. 

PROJETO DE LEI Nº 7.313/10 – da Sra. Alice Portu-
gal – que “autoriza o Poder Executivo a criar campus 
do Instituto Federal Baiano em Governador Manga-
beira (BA)”. 
RELATOR: Deputado GASTÃO VIEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 7.345/10 – da Sra. Alice Portu-
gal – que “autoriza o Poder Executivo a criar campus 
do Instituto Federal da Bahia em São Sebastião do 
Passé (BA)”. 
RELATOR: Deputado MAURO BENEVIDES. 

PROJETO DE LEI Nº 7.479/10 – do Sr. Marcelo Tei-
xeira – que “denomina “Avenida Dr. Juraci Magalhães” 
o trecho rodoviário da BR-020 compreendido entre o 
cruzamento com a Avenida Dioguinho e a Estrada do 
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Sabiaguaba, incluindo a Ponte sobre o rio Cocó, na 
cidade de Fortaleza, capital do Estado do Ceará”. 
RELATOR: Deputado ARIOSTO HOLANDA. 

PROJETO DE LEI Nº 7.565/10 – do Sr. Nelson Proen-
ça – que “dá a denominação de Bernardo de Souza 
ao Aeroporto Internacional de Pelotas, em Pelotas, 
Estado do Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado JOAQUIM BELTRÃO. 

PROJETO DE LEI Nº 7.834/10 – do Sr. Eduardo 
Barbosa – que “altera a Lei nº 8.313, de 23 de de-
zembro de 1991, para acrescentar §§ 9º e 10 ao 
art. 4º”. 
RELATOR: Deputado PAULO RUBEM SANTIAGO. 

PROJETO DE LEI Nº 7.836/10 – da Sra. Solange Almei-
da – que “cria o Dia Nacional do Endocrinologista” 
RELATOR: Deputado LELO COIMBRA. 

PROJETO DE LEI Nº 7.842/10 – do Sr. Nelson Go-
etten – que “altera a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro 
de 1998”. 
RELATOR: Deputado WALDIR MARANHÃO. 

PROJETO DE LEI Nº 7.843/10 – da Sra. Elcione Bar-
balho – que “institui o Dia Nacional dos Rosacruzes, a 
ser comemorado, anualmente, no dia 02 de agosto”. 
RELATOR: Deputado RAUL HENRY. 

PROJETO DE LEI Nº 7.848/10 – do Sr. Francisco Rossi 
– que “dispõe sobre o peso máximo do material escolar 
transportado diariamente pelos alunos da rede escolar 
pública e particular”. 
RELATOR: Deputado NILSON PINTO. 

PROJETO DE LEI Nº 7.852/10 – do Sr. Hugo Leal – 
que “confere o título de “Capital Nacional da Energia 
Limpa” ao município de Petrópolis, no estado do Rio 
de Janeiro”. 
RELATORA: Deputada DALVA FIGUEIREDO. 
PROJETO DE LEI Nº 7.865/10 – do Sr. Vital do Rêgo 
Filho – que “institui o Dia do Internauta”. 
RELATOR: Deputado GILMAR MACHADO. 

PROJETO DE LEI Nº 7.867/10 – do Sr. Rodrigo Maia 
– que “altera a Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 
2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes; e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLIO. 

PROJETO DE LEI Nº 7.877/10 – do Sr. William Woo 
– que “altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 
2006, que estabelece as diretrizes e bases da educa-
ção nacional e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada FÁTIMA BEZERRA. 

PROJETO DE LEI Nº 7.894/10 – do Sr. Eduardo da 
Fonte – que “dispõe sobre a criação de vagas nas 
instituições federais de ensino técnico de nível médio 

destinadas a programas de reinserção social de usu-
ários e dependentes de drogas”. 
RELATOR: Deputado REGINALDO LOPES. 

PROJETO DE LEI Nº 7.913/10 – do Sr. Bonifácio de 
Andrada – que “dispõe sobre a livre circulação de livros 
e produções intelectuais”. 
RELATOR: Deputado MAURO BENEVIDES. 

PROJETO DE LEI Nº 7.922/10 – do Sr. Edmar Moreira – 
que “dispõe sobre a reserva de vagas para alunos com 
deficiência nos contratos e convênios de estágios”. 
RELATOR: Deputado SARAIVA FELIPE. 

PROJETO DE LEI Nº 7.927/10 – do Sr. Tadeu Filippelli 
– que “institui o Dia do Gari a ser comemorado nacio-
nalmente no dia 16 de maio”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA. 

PROJETO DE LEI Nº 7.953/10 – do Senado Federal 
– Sérgio Zambiasi – (PLS 197/2004) – que “altera o 
parágrafo único do art. 24 da Lei nº 11.947, de 16 de 
junho de 2009, para estabelecer valores mínimos por 
aluno nos repasses de recursos do Programa Dinheiro 
Direto na Escola (PDDE) para os estabelecimentos de 
ensino que atendem alunos com deficiência”. 
RELATOR: Deputado PROFESSOR SETIMO. 

PROJETO DE LEI Nº 7.955/10 – do Sr. Colbert Mar-
tins – que “declara o “ACARAJÉ” Patrimônio Cultural 
Imaterial do Brasil”. 
RELATORA: Deputada ALICE PORTUGAL. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 6.980/10 – do Sr. José Carlos 
Vieira – que “dispõe sobre normas de segurança e de 
manutenção em brinquedos dos parques infantis lo-
calizados em estabelecimentos de educação infantil e 
de ensino fundamental”. 
RELATORA: Deputada MARIA DO ROSÁRIO. 

PROJETO DE LEI Nº 7.415/10 – do Sr. Gilmar Ma-
chado – que “altera o art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 
de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e 
bases da educação nacional”. 
RELATOR: Deputado ANTÔNIO CARLOS BIFFI. 

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 04 
HORÁRIO: 10h 
A – Requerimentos: 
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REQUERIMENTO Nº 289/10 Do Sr. Guilherme Cam-
pos – que “requer a realização de Audiência Pública 
Conjunta com a Comissão de Desenvolvimento Eco-
nômico, Indústria e Comércio – CDEIC para debater a 
situação da infraestrutura nos aeroportos internacionais 
de São Paulo, Viracopos (em Campinas) e Cumbica 
(em Guarulhos), referente à liberação de cargas na 
importação e exportação, à fiscalização sanitária e ao 
baixo efetivo de funcionários que atuam nessas ativi-
dades e que seja convocado para o debate o Ministro 
de Estado Chefe da Casa Civil”. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

URGENTE 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.644/10 
– da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional e Comissão de Relações Exteriores e de De-
fesa Nacional – (MSC 72/2010) – que “aprova o texto 
do Acordo entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República da Índia sobre As-
sistência Mútua em Matéria Aduaneira, celebrado em 
Nova Delhi, em 4 de maio de 2007”. 
RELATOR: Deputado OSMAR JÚNIOR. 
PARECER: pela compatibilidade e adequação finan-
ceira e orçamentária. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 591/10 – do 
Sr. Vignatti e outros – que “altera a Lei Complementar 
nº 63, de 11 de janeiro de 1990, a Lei Complementar 
nº 123, de 14 de dezembro de 2006, a Lei nº 11.101, 
de 9 de fevereiro de 2005 e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS HAULY. 
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária 
e, no mérito, pela aprovação, com Substitutivo. 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 2.671/07 – do Senado Federal – 
Kátia Abreu – (PLS 233/2007) – que “autoriza o Poder 
Executivo a criar a Escola Técnica Federal de Turismo 
do Araguaia, no Estado do Tocantins”. 
RELATOR: Deputado GLADSON CAMELI. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária. 

PROJETO DE LEI Nº 2.723/07 – do Senado Federal 
– Marconi Perillo – (PLS 450/2007) – que “autoriza o 
Poder Executivo a criar a Universidade Federal da Ci-
dade de Goiás – GO, por desmembramento da Uni-
versidade Federal de Goiás”. 
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária. 

PROJETO DE LEI Nº 4.103/08 – do Senado Federal – 
Arthur Virgílio – (PLS 575/2007) – que “autoriza o Poder 

Executivo a criar a Escola Técnica Federal Naval do 
Município de Itacoatiara, no Estado do Amazonas”. 
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária. 

PROJETO DE LEI Nº 6.824/06 – do Senado Federal 
– Sérgio Cabral – (PLS 173/2004) – que “acrescenta 
o art. 31-A à Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 
– Estatuto do Idoso, para isentar do pagamento de 
taxas bancárias as contas mantidas em instituições 
financeiras públicas ou privadas por cidadãos que 
se encontrem nas condições que especifica”. (Apen-
sados: PL 1865/1996 (Apensados: PL 2326/1996, 
PL 1186/2003, PL 2046/2003, PL 2379/2003, PL 
3171/2004, PL 3704/2004 (Apensado: PL 551/2007), PL 
4687/2004 (Apensado: PL 5414/2005) e PL 1616/2007), 
PL 2303/2007 e PL 7346/2010) 
RELATOR: Deputado JOÃO DADO. 
PARECER: pela inadequação financeira e orçamentária 
do PL nº 6.824/06 e dos PL’s nºs 1.865/96, 2.326/96, 
1.186/03, 2.046/03, 2.379/03, 3.171/04, 3.704/04, 
4.687/04, 5.414/05, 551/07, 1.616/07, 2.303/07 e 
7.346/10, apensados. 

PROJETO DE LEI Nº 5.619/09 – do Senado Fede-
ral – Patrícia Saboya – (PLS 269/2008) – que “dis-
põe sobre incentivos às Políticas Públicas de Ju-
ventude executadas pelas entidades privadas sem 
fins lucrativos”. (Apensado: PL 2426/1996 (Apen-
sados: PL 1441/1999, PL 1559/1999 (Apensados: 
PL 2337/2000 e PL 2119/2003), PL 2125/1999, PL 
3200/1997 (Apensados: PL 3368/1997, PL 3389/1997 
e PL 4002/1997), PL 3248/1997, PL 3375/2000, PL 
3425/1997, PL 3426/1997, PL 3733/2000 (Apensados: 
PL 3205/2008 e PL 3206/2008), PL 4697/1998, PL 
5272/2001 (Apensado: PL 4868/2009), PL 938/2003, PL 
1220/2003 (Apensados: PL 1388/2003, PL 3550/2004 
(Apensado: PL 5341/2009 (Apensados: PL 5776/2009 
e PL 6965/2010)) e PL 4034/2004 (Apensados: PL 
2122/2007 e PL 7356/2010)), PL 2097/2003 (Apensado: 
PL 2702/2003), PL 4251/2004, PL 5579/2005 (Apensa-
do: PL 3998/2008), PL 6274/2005, PL 6725/2006 (Apen-
sado: PL 6049/2009), PL 7144/2006, PL 2864/2008 e 
PL 3073/2008)) 
RELATOR: Deputado JOÃO DADO. 
PARECER: pela inadequação financeira e orçamentá-
ria do PL nº 5.619/09, do Substitutivo da Comissão de 
Seguridade Social e Família e dos PL’s nº 2.426/96, 
2.337/00, 2.119/03, 3.200/97, 3.248/97, 3.425/97, 
3.426/97, 4.697/98, 1.441/99, 1.559/99, 2.125/99, 
3.375/00, 3.733/00, 5.272/01, 938/03, 2.097/03, 
4.251/04, 5.579/05, 6.274/05, 6.725/06, 7.144/06, 
2.864/08, 3.073/08, 3.368/97, 3.389/97, 4.002/97, 
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3.205/08, 3.206/08, 4.868/09, 1.220/03, 1.388/03, 
3.550/04, 4.034/04, 2.702/03, 5.341/09, 2.122/07, 
7.356/10, 3.998/08, 6.049/09, 5.776/09, 6.965/10 e 
2.426/96, apensados. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 437/08 – do 
Sr. Luiz Alberto – que “altera a Lei Complementar nº 
116, de 31 de julho de 2003, que “dispõe sobre o Im-
posto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de com-
petência dos Municípios e do Distrito Federal, e dá 
outras providências””. 
RELATOR: Deputado ANDRE VARGAS. 
PARECER: pela não implicação da matéria com aumen-
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não 
cabendo pronunciamento quanto à adequação finan-
ceira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação. 
Vista ao Deputado Luiz Carlos Hauly, em 
07/04/2010. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 42/99 – do Sr. 
Jutahy Junior – que “regulamenta o inciso V do art. 163, 
da Constituição Federal, dispondo sobre a fiscalização 
das instituições financeiras, o risco da liquidação dessas 
instituições, autoriza a criação da Agência Nacional de 
Fiscalização das Instituições Financeiras – ANFIF, e 
do Instituto Segurador de Créditos contra Instituições 
Financeiras – ISIF, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado RICARDO BERZOINI. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 32/07 – do 
Sr. Nazareno Fonteles – que “altera a redação do art. 
3º, § 4º, inciso VI, da Lei Complementar nº 123, de 14 
de dezembro de 2006, que institui o Estatuto Nacional 
da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte”. 
(Apensados: PLP 74/2007 e PLP 288/2008) 
RELATOR: Deputado ZONTA. 
PARECER: Parecer do relator, Deputado Zonta, pela 
inadequação financeira e orçamentária do Projeto 
de Lei Complementar nº 32/07 e do PLP nº 288/08, 
apensado, pela adequação financeira e orçamentária 
do PLP nº 74/07 e, no mérito, pela aprovação do PLP 
nº 74/07, apensado. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 110/03 – do 
Sr. Carlos Alberto Rosado – que “estabelece limites à 
retenção de recursos do FPM, nos casos de pagamento 
de dívidas dos municípios relacionadas às contribui-
ções sociais com o INSS”. 
RELATOR: Deputado SILVIO COSTA. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 122/07 – do 
Sr. Vanderlei Macris – que “dispõe sobre o IPTU – Im-

posto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, 
dando nova redação ao inciso V do § 1º do art. 32 da 
Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tribu-
tário Nacional)”. 
RELATOR: Deputado JOÃO DADO. 
PARECER: pela compatibilidade e adequação financeira 
e orçamentária e, no mérito, pela aprovação. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 549/09 – do 
Senado Federal – Romero Jucá – (PLS 611/2007) – 
que “acresce dispositivos à Lei Complementar nº 101, 
de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), 
para dispor sobre limites às despesas com pessoal e 
encargos sociais da União e com obras, instalações 
e projetos de construção de novas sedes, ampliações 
ou reformas da Administração Pública”. 
RELATORA: Deputada LUCIANA GENRO. 
PARECER: pela inadequação financeira e orçamentá-
ria e, no mérito, pela rejeição. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 4.544/08 – do Sr. Vitor Penido – 
que “autoriza a criação de Centro Federal de Educação 
Tecnológica – CEFET, no município de Santa Luzia, 
no Estado de Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado ARNALDO MADEIRA. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária. 
Vista ao Deputado Guilherme Campos, em 
26/05/2010. 

PROJETO DE LEI Nº 1.141/07 – do Sr. Roberto San-
tiago – que “autoriza o Poder Executivo a criar a Uni-
versidade Federal da Região Bragantina”. 
RELATOR: Deputado SILVIO COSTA. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária. 

PROJETO DE LEI Nº 2.014/07 – do Sr. Dr. Ubiali – que 
“dispõe sobre a criação da Escola Técnica Federal à 
distância de Franca – SP” 
RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária. 

PROJETO DE LEI Nº 5.500/09 – do Sr. Rogério Marinho 
– que “dispõe sobre a criação de Escola Técnica Federal 
de São Paulo do Potengi , Rio Grande do Norte”. 
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação finan-
ceira e orçamentária do Projeto e pela não implicação 
da matéria com aumento ou diminuição da receita ou 
da despesa públicas, não cabendo pronunciamento 
quanto à adequação financeira e orçamentária da 
emenda da Comissão de Trabalho, de Administração 
e Serviço Público. 
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PROJETO DE LEI Nº 6.182/09 – do Sr. Mauro Nazif – 
que “autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Técnica 
Federal de Seringueiras, no Estado de Rondônia”. 
RELATOR: Deputado ARNALDO MADEIRA. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária. 

PROJETO DE LEI Nº 6.259/05 – dos Srs. Inácio Arru-
da e Daniel Almeida – que “dispõe sobre a isonomia 
salarial, 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 Con-
selho de Coordenação e Controle das Estatais – CCE 
/DEST”. (Apensado: PL 7403/2010) 
RELATOR: Deputado OSMAR JÚNIOR. 
PARECER: pela não implicação da matéria com aumen-
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, 
não cabendo pronunciamento quanto à adequação fi-
nanceira e orçamentária do PL nº 6.259/05, do PL nº 
7.403/10, apensado, e do Substitutivo da Comissão 
de Trabalho, de Administração e Serviço Público, e, 
no mérito, pela aprovação do PL nº 6.259/05, nos ter-
mos do Substitutivo da CTASP, e pela rejeição do PL 
nº 7.403/10, apensado. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 4.703/09 – do Senado Federal 
– Jayme Campos – (PLS 441/2007) – que “dispõe so-
bre a criação de Zona de Processamento de Expor-
tação (ZPE) no Município de Alta Floresta, no Estado 
de Mato Grosso”. 
RELATOR: Deputado SILVIO COSTA. 
PARECER: pela inadequação financeira e orçamentária. 

PROJETO DE LEI Nº 4.697/09 – do Senado Fede-
ral – Jayme Campos – (PLS 439/2007) – que “dispõe 
sobre a criação de Zona de processamento de Ex-
portação (ZPE) no Município de Sinop, no Estado de 
Mato Grosso”. 
RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária. 

PROJETO DE LEI Nº 3.571/08 – do Poder Executivo 
– que “dispõe sobre a criação do Conselho Nacional 
de Política Indigenista – CNPI, e dá outras providên-
cias”. 
RELATOR: Deputado VIGNATTI. 
PARECER: pela compatibilidade e adequação financeira 
e orçamentária do Projeto e da Emenda da Comissão 
de Trabalho, de Administração e Serviço Público. 

PROJETO DE LEI Nº 4.713/09 – do Senado Federal 
– Alvaro Dias – (PLS 536/2007) – que “dispõe sobre 
a criação de Zona de Processamento de Exportação 
(ZPE) no Município de Foz do Iguaçu, no Estado do 
Paraná”. 

RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária do Projeto e do Substitutivo 
da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indús-
tria e Comércio. 

PROJETO DE LEI Nº 4.766/09 – do Senado Federal 
– Lúcia Vânia – (PLS 394/2007) – que “dispõe sobre 
a criação de Zona de Processamento de Exportação 
(ZPE) no Município de Anápolis, no Estado de Goi-
ás”. 
RELATOR: Deputado JOÃO DADO. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária. 

PROJETO DE LEI Nº 5.320/09 – do Senado Fede-
ral – Garibaldi Alves Filho – que “concede isenção do 
Imposto de Importação e do Imposto sobre Produtos 
Industrializados a aparelhos próprios para radioama-
dorismo, quando importados ou adquiridos por radio-
amador habilitado e participante da Rede Nacional de 
Emergência de Radioamadores (Rener), integrante do 
Sistema Nacional de Defesa Civil (Sindec)”. 
RELATOR: Deputado CHARLES LUCENA. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária. 

PROJETO DE LEI Nº 7.577/10 – TRIBUNAL SUPE-
RIOR DO TRABALHO – que “dispõe sobre a criação 
de cargos de provimento efetivo no Quadro de Pessoal 
da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª 
Região e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado FÉLIX MENDONÇA. 
PARECER: pela compatibilidade e adequação finan-
ceira e orçamentária, com emendas. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

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”. 
RELATOR: Deputado CARLOS MELLES. 
PARECER: pela compatibilidade e adequação finan-
ceira e orçamentária, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 3.037/08 – do Sr. Sandes Júnior 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação, 
nos hospitais da rede pública, de pontos com solução 
anti-séptica e placas de orientação para a prevenção de 
infecções hospitalares”. (Apensado: PL 5807/2009) 
RELATOR: Deputado MANOEL JUNIOR. 
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PARECER: pela não implicação da matéria com aumen-
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, 
não cabendo pronunciamento quanto à adequação fi-
nanceira e orçamentária do PL nº 3.037/08, do PL nº 
5.807/09, apensado, e do Substitutivo da Comissão de 
Seguridade Social e Família, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 3.825/04 – do Sr. Milton Monti – 
que “acrescenta inciso ao art. 20 da Lei nº 8.036, de 
11 de maio de 1990, para permitir a movimentação 
da conta vinculada para a realização de reforma na 
moradia do titular”. 
RELATOR: Deputado VIGNATTI. 
PARECER: pela não implicação da matéria com aumen-
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, 
não cabendo pronunciamento quanto à adequação fi-
nanceira e orçamentária e, no mérito, pela rejeição. 
Vista ao Deputado Guilherme Campos, em 
26/09/2007. 
O Deputado Guilherme Campos apresentou voto em 
separado em 23/10/2007. 

PROJETO DE LEI Nº 2.614/07 – do Sr. João Dado 
– que “dispõe sobre a isenção do Imposto sobre Pro-
dutos industrializados (IPI) incidente sobre veículos 
adquiridos por fiscais de administrações tributárias fe-
deral, estaduais, distrital e municipais, nas condições 
que estabelece”. 
RELATOR: Deputado JOÃO PAULO CUNHA. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária. 

PROJETO DE LEI Nº 3.672/08 – do Sr. Pompeo de 
Mattos – que “acrescenta § 2º-B ao art. 5º, da Lei nº 
10.826, de 22 de dezembro de 2003, estabelecendo 
isenções de procedimentos e taxas arma de fogo de 
cano longo de alma raiada, calibre igual ou inferior a 
.22, e de alma lisa”. 
RELATORA: Deputada LUCIANA GENRO. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação finan-
ceira e orçamentária do Projeto, pela não implicação 
da matéria com aumento ou diminuição da receita ou 
da despesa públicas, não cabendo pronunciamento 
quanto à adequação financeira e orçamentária do 
Substitutivo da Comissão de Segurança Pública e 
Combate ao Crime Organizado e, no mérito, pela re-
jeição do Substitutivo da CSPCCO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.866/08 – do Sr. Valdir Colatto 
– que “altera o art. 5º, da Lei nº 9.430, de 27 de de-
zembro de 1996”. 
RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO. 
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária 
e, no mérito, pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 3.983/08 – do Sr. Acélio Casagran-
de – que “concede subvenção econômica ao preço do 
óleo diesel para os produtores agrícolas do Programa 
Nacional da Agricultura Familiar – PRONAF”. 
RELATOR: Deputado ARMANDO MONTEIRO. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária do Projeto e da emenda da 
Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural. 

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 do PL nº 771/07 e dos PL’s 
nº’s 772/07 e 778/07, apensados, e do Substitutivo da 
Comissão de Seguridade Social e Familía, e, no mérito, 
pela rejeição do PL nº 771/07, e dos PL’s nº’s 772/07 e 
778/07, apensados, e do Substitutivo da CSSF. 

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”. 
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS HAULY. 
PARECER: pela não implicação da matéria com au-
mento ou diminuição da receita ou da despesa públi-
cas, não cabendo pronunciamento quanto à adequa-
ção financeira e orçamentária do Projeto, desde que 
nos termos do Substitutivo da Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público; e, no mérito, pela 
aprovação do Projeto, nos termos do Substitutivo da 
CTASP. 

PROJETO DE LEI Nº 6.468/09 – do Sr. Dr. Talmir – que 
“estabelece medidas de defesa sanitária aplicáveis a 
animais, vegetais ou fungos, objeto de atividade agro-
pecuária ou aquícola, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado CHARLES LUCENA. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária. 

PROJETO DE LEI Nº 5.727/05 – do Sr. Carlos Souza 
– que “revoga o art. 32 da Lei nº 4.357, de 16 de julho 
de 1964, que dispõe sobre as pessoas jurídicas em 
débito, não garantido, por falta de recolhimento de im-
posto, taxa ou contribuição, no prazo legal”. 
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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 fi-
nanceira e orçamentária e, no mérito, pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 7.256/06 – do Sr. José Linha-
res – que “acrescenta artigo à Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, para dispor sobre a sinalização das passa-
gens de nível”. 
RELATOR: Deputado ILDERLEI CORDEIRO. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária. 

PROJETO DE LEI Nº 1.096/07 – do Sr. Antonio Carlos 
Mendes Thame – que “reduz o prazo para aproveita-
mento de créditos, relativos a bens do ativo imobilizado 
da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS”. 
RELATOR: Deputado AELTON FREITAS. 
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária, 
com emenda e, no mérito, pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 2.077/07 – do Sr. Carlos Bran-
dão – que “altera o inciso IV do art. 5º da Lei nº 7.827, 
de 27 de setembro de 1989”. 
RELATOR: Deputado JÚLIO CESAR. 
PARECER: pela não implicação da matéria com aumen-
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não 
cabendo pronunciamento quanto à adequação finan-
ceira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação. 
Vista ao Deputado Vignatti, em 18/06/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 2.090/07 – do Sr. Dr. Talmir – que 
“altera o art. 86 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, 
para estender o auxílio-acidente às seguradas que 
tiverem filhos prematuros, em virtude de acidente de 
trabalho, desde que demandem cuidados especiais”. 
RELATOR: Deputado RICARDO BERZOINI. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária. 

PROJETO DE LEI Nº 3.826/08 – do Sr. Valdir Colatto 
– que “altera o Decreto-Lei nº 37, de 1966, e a Lei nº 
8.032, de 1990, para conceder isenção do Imposto de 
Importação na aquisição de máquinas, equipamentos 
e insumos destinados à agricultura”. 
RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária. 

PROJETO DE LEI Nº 2.462/03 – do Sr. Leonardo Mat-
tos – que “altera a Lei nº 10.098, de 19 de dezembro 
de 2000, que “Estabelece normas gerais e critérios 
básicos para a promoção da acessibilidade das pes-
soas portadoras de deficiência ou com mobilidade 

reduzida, e dá outras providências””. (Apensado: PL 
2840/2003) 
RELATOR: Deputado JOÃO DADO. 
PARECER: pela compatibilidade e adequação finan-
ceira e orçamentária do PL nº 2.462/03, da emenda da 
Comissão de Seguridade Social e Família, do Substi-
tutivo da Comissão de Viação e Transportes; pela não 
implicação da matéria com aumento ou diminuição 
da receita ou da despesa públicas, não cabendo pro-
nunciamento quanto à adequação financeira e orça-
mentária do PL nº 2.840/03, apensado; e no mérito, 
pela aprovação do PL nº 2.462/03, do PL nº 2.840/03, 
apensado, da emenda da CSSF e do Substitutivo da 
CVT, com Substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 6.358/05 – do Sr. Vicentinho – 
que “inclui parágrafo ao art. 2º da Lei nº 10.147, de 21 
de dezembro de 2000, que dispõe sobre a incidência 
da Contribuição para os Programas de Integração So-
cial e de Formação do Patrimônio do Servidor Público 
– PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento 
da Seguridade Social – COFINS, nas operações de 
venda dos produtos que especifica”. 
RELATOR: Deputado ARMANDO MONTEIRO. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária. 

PROJETO DE LEI Nº 7.530/06 – do Sr. Sandro Mabel 
– que “cria o Programa Nacional de Incentivo ao Em-
prego de Egressos do Sistema Penitenciário – PRO-
ESP e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado SILVIO COSTA. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária do Projeto e das emendas 
da Comissão de Segurança Pública e Combate ao 
Crime Organizado. 

PROJETO DE LEI Nº 1.450/07 – do Sr. Júlio Cesar – 
que “dá nova redação à Lei nº 9.648, de 27 de maio 
de 1998, para estimular a expansão da rede de ga-
sodutos de transporte e construção de terminais de 
regaseificação de gás natural liqüefeito”. 
RELATOR: Deputado SILVIO COSTA. 
PARECER: pela não implicação da matéria com aumen-
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, 
não cabendo pronunciamento quanto à adequação fi-
nanceira e orçamentária do Projeto e da emenda apre-
sentada na Comissão de Minas e Energia e, no mérito, 
pela rejeição do Projeto e da emenda da CME. 

PROJETO DE LEI Nº 1.843/07 – do Sr. Antonio Carlos 
Mendes Thame – que “dispõe sobre a liberação de ga-
rantias hipotecárias em operações de crédito rural”. 
RELATOR: Deputado CARLOS MELLES. 
PARECER: pela não implicação da matéria com aumen-
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não 
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cabendo pronunciamento quanto à adequação finan-
ceira e orçamentária; e, no mérito, pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 1.859/07 – do Sr. Neilton Mulim 
– que “dá nova redação ao inciso IV do art. 1º da Lei 
nº 8.989, de 24 de fevereiro de 1995”. 
RELATOR: Deputado SILVIO COSTA. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária. 

PROJETO DE LEI Nº 3.478/08 – do Sr. Silvio Lopes 
– que “dispõe sobre a criação de Zona de Processa-
mento de Exportação (ZPE) de Macaé, Estado do Rio 
de Janeiro”. 
RELATOR: Deputado ILDERLEI CORDEIRO. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária do Projeto e do Substitutivo 
da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indús-
tria e Comércio. 

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 SILVIO COSTA. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária. 

PROJETO DE LEI Nº 6.177/09 – do Sr. Wandenkolk 
Gonçalves – que “dispõe sobre a criação de Zona de 
Processamento de Exportação (ZPE), no Município de 
Altamira, no Estado do Pará”. 
RELATORA: Deputada LUCIANA GENRO. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária. 

PROJETO DE LEI Nº 7.412/10 – do Sr. José Otávio 
Germano e outros – que “dispõe sobre procedimentos 
do Poder Judiciário dos Estados e do Distrito Federal 
para a aplicação dos recursos provenientes de depó-
sitos judiciais sob aviso à disposição da Justiça em 
geral, e sobre a destinação dos rendimentos líquidos 
auferidos dessa aplicação, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado PEPE VARGAS. 
PARECER: a proferir. 

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO  
FINANCEIRA E CONTROLE 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 09 
HORÁRIO: 09h30min 
A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 387/10 Do Sr. Carlos Brandão 
– que “requer seja convocado o Sr. Guido Mantega, 
Ministro de Estado da Fazenda, para prestar esclare-

cimentos sobre suspeita de possível atividade antie-
conômica em contrato firmado entre o BNDES-Par e 
a empresa LLX Logística”. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 
13/07 – do Sr. Sebastião Madeira – que “propõe à 
Comissão de Fiscalização Financeira e Controle que 
fiscalize a FUNASA – Fundação Nacional de Saúde e 
a FUNAI – Fundação Nacional do Índio, com o obje-
tivo de verificar a adequação financeira, operacional 
e orçamentária das atividades relacionadas à saúde 
indígena”. 
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA. 
RELATÓRIO FINAL: propõe que seja:
I – encaminhada recomendação à Comissão de Fi-
nanças e Tributação e à Comissão de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público;
II – encerrada e arquivada a presente Proposta de 
Fiscalização e Controle; e
III – encaminhada cópia deste Relatório ao autor da 
proposta. 

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 
72/09 – do Sr. José Carlos Aleluia – que “propõe que 
a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da 
Câmara dos Deputados execute uma fiscalização con-
tábil, financeira, orçamentária e patrimonial do evento 
que reuniu prefeitos de todo Brasil, realizado 10 e 11 
de fevereiro de 2009, em Brasília, patrocinado pelo 
Poder Executivo”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 
RELATÓRIO PRÉVIO VENCEDOR: pelo arquivamento. 

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 
123/10 – do Sr. Alexandre Santos – que “propõe que 
a Câmara dos Deputados, através da Comissão de 
Fiscalização Financeira e Controle, realize ato de fis-
calização e controle acerca das fraudes em licitações 
no Instituto Militar de Engenharia (IME)”. 
RELATOR: Deputado ILDERLEI CORDEIRO. 
RELATÓRIO PRÉVIO: pelo arquivamento. 

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 
124/10 – do Sr. Alexandre Santos – que “propõe que 
a Câmara dos Deputados, através da Comissão de 
Fiscalização e Controle, realize ato de fiscalização 
e controle acerca do desvio de dinheiro público em 
Hospitais Militares no Estado do Rio de Janeiro, res-
pectivamente o Hospital Central do Exército (HCE) e 
Hospital de Força Aérea do Galeão (HFAG)”. 
RELATOR: Deputado ILDERLEI CORDEIRO. 
RELATÓRIO PRÉVIO: pelo arquivamento. 
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COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 

SEMINÁRIO 

LOCAL: Anexo II, Plenário 03 
HORÁRIO: 09h 

A – Seminário: 
OS LIMITES ENTRE LIBERDADE DE EXPRESSÃO, 
CENSURA E HOMOFOBIA
Requerimento: 136/10 – Deputado Paulo Pimenta
Palestrantes:
Deputado Paulo Pimenta – Presidente da Comissão 
de Legislação Participativa
Davi Pires – Diretor do Departamento de Justiça, Clas-
sificação, Títulos e Qualificação do Ministério da Jus-
tiça
Rodolfo Machado Moura – Diretor de assuntos legais 
da Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e 
Televisão – ABERT
Carlo Magno – Diretor de comunicação da Associação 
Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 
Transexuais – ABGLT
Celso Augusto Schröder – Presidente da Federação 
Nacional dos Jornalistas
Maria Berenice Dias – Desembargadora aposentada 
do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul
Igo Martini – Coordenação-Geral de LGBT da Secre-
taria de Direitos Humanos da Presidência da Repú-
blica – SEDH
Roseli Goffman – Conselheira de Democratização da 
Comunicação do Conselho Federal de Psicologia – 
CFP
Convidados a confirmar:
Senadora Fátima Cleide – Coordenação da Frente 
Parlamentar pela Cidadania LGBT
Associação Brasileira de Radiodifusores – ABRA
Ordem dos Advogados do Brasil – OAB
TV Bandeirantes
TV Record
Rede TV 

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E  
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 08 
HORÁRIO: 10h 
A – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

SUBSTITUTIVO DO SENADO FEDERAL AO PRO-
JETO DE LEI Nº 708/07 – do Sr. Rodrigo Rollemberg 
– que “estende os incentivos especiais de que trata o 
parágrafo único do art. 103 da Lei nº 8.171, de 17 ja-

neiro de 1991, ao produtor rural que adotar técnicas 
de integração lavoura e pecuária”. 
RELATOR: Deputado PAULO PIAU. 
PARECER: pela aprovação deste. 
Vista conjunta aos Deputados Edson Duarte, Luiz Car-
reira e Nazareno Fonteles, em 08/12/2010. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 1.609/07 – do Sr. Dr. Talmir – 
que “dispõe sobre a substituição gradativa, em todo 
o território nacional, de combustíveis derivados de 
petróleo por outros produzidos a partir da biomassa, 
e dá outras providências”. (Apensados: PL 2256/2007 
e PL 3182/2008) 
RELATOR: Deputado ANSELMO DE JESUS. 
PARECER: pela rejeição deste, do PL 2256/2007, e 
do PL 3182/2008, apensados. 

PROJETO DE LEI Nº 1.626/07 – do Sr. Augusto Carva-
lho – que “dispõe sobre a gestão da Área de Proteção 
Ambiental do Planalto Central”. 
RELATOR: Deputado MOREIRA MENDES. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 
Vista conjunta aos Deputados Roberto Balestra e Sar-
ney Filho, em 10/03/2010. 
Os Deputados Sarney Filho e Fernando Marroni apre-
sentaram votos em separado. 

PROJETO DE LEI Nº 5.362/09 – do Sr. Vital do Rêgo 
Filho – que “dispõe sobre a identificação obrigatória das 
espécies florestais convertidas em madeira em qual-
quer das fases de seu processamento, como condição 
para a fiscalização da atividade madeireira, desde a 
extração e o transporte da matéria-prima até sua co-
mercialização e a dos produtos dela resultantes”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS MENDES 
THAME. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 6.403/09 – dos Srs. Luiz Carlos 
Hauly e Antonio Carlos Mendes Thame – que “dispõe 
sobre compensação da emissão de dióxido de carbo-
no e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO ROCHA. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 7.631/10 – do Sr. José Fernando 
Aparecido de Oliveira – que “altera o Anexo VIII da Lei 
nº 6.938, de 31 de agosto de 1981”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS MENDES 
THAME. 
PARECER: pela aprovação. 
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AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 21-12-10 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 4.995/09 – do Sr. Geraldo Simões 
– que “institui a política de conservação das áreas de 
cultivo tradicional de cacau no sistema cabruca”. 
RELATOR: Deputado PAULO PIAU. 

PROJETO DE LEI Nº 7.934/10 – da Sra. Fátima Pela-
es – que “torna obrigatória a realização de cursos de 
reutilização e reciclagem do papelão descartado por 
supermercados e distribuidoras varejistas, a egressos 
do sistema prisional e jovens em cumprimento de me-
didas socieducativas”. 
RELATOR: Deputado MOREIRA MENDES. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 17-12-10 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 1.253/07 – do Sr. Antônio Ro-
berto – que “estabelece a Política de Conservação da 
Biodiversidade Aquática e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada REBECCA GARCIA. 

PROJETO DE LEI Nº 7.918/10 – do Sr. Edmar Moreira 
– que “proíbe a comercialização de bebidas envasadas 
em latas de aço”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO BALESTRA. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 7.014/10 – do Sr. Fernando Ga-
beira – que “dispõe sobre o trânsito por propriedades 
privadas para o acesso a sítios naturais públicos”. 
RELATOR: Deputado CASSIO TANIGUCHI. 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 14 
HORÁRIO: 09h 

A – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 4.404/08 – do Senado Federal – 
Senador Lobão Filho – (PLS 274/2008) – que “altera a 
Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, para dispor 

sobre alteração do limite de potência que caracteriza 
as pequenas centrais hidrelétricas e ampliar incenti-
vos e investimentos em geração de energia elétrica de 
outras fontes alternativas”. 
RELATOR: Deputado BERNARDO ARISTONº 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 
Vista ao Deputado Eduardo Valverde, em 
24/11/2010. 
Em Votação.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 
29/07 – do Sr. Alexandre Santos – que “ Propõe que a 
Câmara dos Deputados através da Comissão de Mi-
nas e Energia, exerça fiscalização sobre a atuação da 
Agência Nacional do Petróleo – ANP”. 
RELATOR: Deputado BETINHO ROSADO. 
RELATÓRIO FINAL: pela regularidade dos procedi-
mentos da ANP e pelo encaminhamento do Relatório 
às Comissões de Finanças e Tributação; e de Fiscali-
zação Financeira e Controle. 
Vista ao Deputado Edmilson Valentim, em 
05/12/2007. 

PROJETO DE LEI Nº 303/07 – do Sr. José Fernando 
Aparecido de Oliveira – que “dispõe sobre a criação do 
Programa Nacional de Produção de Biocombustíveis 
por Cooperativas (PNBC) e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado BETINHO ROSADO. 
PARECER: pela aprovação, com emenda. 
Vista conjunta aos Deputados Eduardo Valverde e 
Fernando Ferro, em 17/12/2008. 
O Deputado Eduardo Valverde apresentou voto em 
separado em 07/04/2010. 

PROJETO DE LEI Nº 1.470/07 – do Sr. Fernando Co-
elho Filho – que “concede descontos especiais nas 
tarifas de energia elétrica para agricultor familiar e em-
preendedor rural que se situe na área do Semi-árido 
definida como Polígono das Secas”. 
RELATOR: Deputado BETINHO ROSADO. 
PARECER: pela rejeição deste. 
Vista ao Deputado Edinho Bez, em 05/12/2007. 

PROJETO DE LEI Nº 1.790/07 – da Sra. Iriny Lopes – 
que “dispõe sobre a participação de capital estrangeiro 
nas empresas de pesquisa, produção e distribuição de 
etanol e biodiesel, em conformidade com o expresso 
no art. 22, inciso IV, ao § 4º do art. 173 , ao § 3º do 
art. 176, ao art. 177 e ao art. 181 e ao art. 190, além 
do parágrafo único do art. 191 da Constituição, e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado SILVIO LOPES. 
PARECER: pela rejeição. 
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PROJETO DE LEI Nº 2.454/07 – do Sr. Dr. Paulo Cé-
sar – que “autoriza o Porto de Forno, no Município 
de Arraial do Cabo, a ser importador e exportador de 
biocombustíveis”. 
RELATOR: Deputado BETINHO ROSADO. 
PARECER: pela aprovação. 
Vista conjunta aos Deputados Alexandre Santos, Ber-
nardo Ariston e Fernando Ferro, em 06/05/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 4.762/09 – da Sra. Luciana Cos-
ta – que “altera dispositivos da Lei nº 9.433, de 8 de 
janeiro de 1997, que dispõe sobre a utilização de re-
cursos hídricos, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado MARCOS LIMA. 
PARECER: pela rejeição. 
Vista ao Deputado Julião Amin, em 11/11/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 7.285/10 – do Sr. Albano Franco 
– que “isenta do imposto de importação as lâmpadas 
fluorescentes (CFL’’s) e ou diodos (LED’’s) e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado EDMILSON VALENTIM. 
PARECER: pela rejeição. 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 14 
HORÁRIO: 10h 

A – Audiência Pública: 

Tema: Discussão sobre as mudanças das regras na 
distribuição dos royalties recebidos por exploração da 
província petrolífera do Pré-Sal, em atendimento ao 
Requerimento nº 558/2010, de autoria do Deputado 
Mário Negromonte.

Convidados:
1. Sr. Antonio Luiz Colucci, Presidente da Associação 
dos Municípios Produtores de Gás Natural da Bacia 
de Santos – AMPROGÁS;
2. Sra. Moema Gramacho, Presidente da Associação 
Nacional dos Municípios produtores – ANAMUP;
3. Sr. Francisco de Assis Peixoto, Presidente da Asso-
ciação dos Municípios Sedes de Usinas hidroelétricas 
– AMUSUH;
4. Representante da Confederação Nacional de Mu-
nicípios – CNM;
5. Sr. Júlio Bueno, Secretário de Estado de Desenvol-
vimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços do 
Rio de Janeiro – SEDEIS;
6. Representante da Frente Nacional dos Prefeitos – 
FNP;
7. Sr. Nelson Nahim, Presidente da Organização dos 
Municípios Produtores de Petróleo da Bacia de Cam-
pos – OMPETRO; 

8. Representante da Federação das Indústrias do Es-
tado do Rio de Janeiro – FIRJAN;
9. Representante da Agência Nacional do Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis – ANP; e
10. Sr. Ernane Bilotte Primazzi, Presidente da Associa-
ção Brasileira de Municípios com Terminais Marítimos, 
Fluviais e Terrestres de Embarque e Desembarque de 
Petróleo e Gás Natural – ABRAMT.

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES  
E DE DEFESA NACIONAL 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 03 
HORÁRIO: 10h 
A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 410/10 Do Sr. Aldo Rebelo – para 
que seja realizada audiência pública, com a presença 
do Excelentíssimo Senhor LUIZ PAULO TELES FER-
REIRA BARRETO, Ministro de Estado da Justiça; e 
o Senhor ROLF HACKBART, Presidente do Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), 
a fim de prestarem esclarecimentos sobre a portaria 
da Fundação Nacional do Índio (FUNAI) publicada em 
6 de outubro de 2010, baseada no Decreto nº 7.056, 
de 28 de dezembro de 2009, de conformidade com o 
artigo 19 da lei nº 6.001, de 19 de dezembro de 1973; 
e com o Decreto nº 1.775, de 8 de janeiro de 1996, 
que determina uma revisão de terras para ampliação 
da área indígena em Amarante do Maranhão.

REQUERIMENTO Nº 411/10 Do Sr. Aldo Rebelo – para 
que seja realizada audiência pública, com a presença da 
Senhora SOLANGE PAIVA VIEIRA, Diretora Presidente 
da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), a fim de 
prestar esclarecimentos sobre a assinatura do acordo 
“céus abertos” firmado entre Brasil e Estados Unidos. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

URGENTE 

PROJETO DE LEI Nº 5.279/09 – do Sr. Carlos Zarattini 
– que “estabelece normas para as eleições, em 3 de 
outubro de 2010, de parlamentares do Mercosul”. 
RELATOR: Deputado DR. ROSINHA. 
PARECER: pela aprovação, com Substitutivo.

PRIORIDADE 

MENSAGEM Nº 74/10 – do Poder Executivo – que 
“submete à deliberação do Congresso Nacional, o 
Texto do Acordo de Cooperação Técnica entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República do Burundi, assinado em Brasília, em 25 
de agosto de 2009”. 
RELATOR: Deputado ÁTILA LINS. 
PARECER: pela aprovação. 
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MENSAGEM Nº 485/10 – do Poder Executivo – que 
“submete à consideração do Congresso Nacional o 
texto do Acordo sobre o Exercício de Atividade Re-
munerada por Parte de Dependentes do Pessoal Di-
plomático, Consular, Militar, Administrativo e Técnico 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e 
o Governo da República Gabonesa, assinado em Li-
breville, em 18 de janeiro de 2010”. 
RELATORA: Deputada JANETE ROCHA PIETÁ. 
PARECER: pela aprovação. 

MENSAGEM Nº 488/10 – do Poder Executivo – que 
“submete à consideração do Congresso Nacional o 
texto do Acordo entre o Governo da República Fede-
rativa do Brasil e o Governo da República da Eslovênia 
sobre o Exercício de Atividade Remunerada por Parte 
de Dependentes do Pessoal de Missões Diplomáticas 
e Repartições Consulares, celebrado em Liubliana, em 
10 de dezembro de 2009”. 
RELATORA: Deputada MARIA LÚCIA CARDOSO. 
PARECER: pela aprovação. 

MENSAGEM Nº 507/10 – do Poder Executivo – que 
“submete à deliberação do Congresso Nacional o Tex-
to do Acordo de Cooperação Técnica entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e a Organização 
para Libertação da Palestina, em Nome da Autorida-
de Nacional Palestina, assinado em Ramallah, em 17 
de março de 2010”. 
RELATOR: Deputado NILSON MOURÃO. 
PARECER: pela aprovação. 

MENSAGEM Nº 591/10 – do Poder Executivo – que 
“submete à apreciação do Congresso Nacional o tex-
to do Acordo de Cooperação Cultural entre o Gover-
no da República Federativa do Brasil e o Governo da 
Comunidade de Dominica, assinado em Brasília, em 
26 de abril de 2010”. 
RELATOR: Deputado DR. ROSINHA. 
PARECER: pela aprovação. 

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA  
E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 16-12-10 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 5.017/05 – do Sr. Cabo Júlio 
– que “inclui um Capítulo V-A, no Decreto-lei nº 667, 
de 2 de julho de 1969, versando sobre garantias dos 
integrantes da polícia militar e dos corpos de bombei-
ros militar”. (Apensados: PL 5570/2005 (Apensados: 

PL 7453/2006, PL 1702/2007 e PL 4682/2009), PL 
6545/2006, PL 6994/2006 e PL 1022/2007) 
RELATOR: Deputado LAERTE BESSA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.618/05 – do Sr. Durval Orlato 
– que “dispõe sobre a regulamentação da profissão 
de vigia e dá outras providências”. (Apensados: PL 
7456/2006 e PL 7741/2010) 
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS. 

PROJETO DE LEI Nº 6.241/09 – do Senado Federal 
– Renato Casagrande – (PLS 372/2007) – que “auto-
riza a União a criar a Escola Nacional de Segurança 
Pública e Proteção Social”. 
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS. 

PROJETO DE LEI Nº 7.496/10 – do Sr. Carlos Bezerra 
– que “altera dispositivos da Lei nº 10.826, de 22 de 
dezembro de 2003 – Estatuto do Desarmamento”. 
RELATOR: Deputado ENIO BACCI. 

PROJETO DE LEI Nº 7.529/10 – do Sr. Paes de Lira 
– que “altera o art. 26 da Lei nº 10.826, de 22 de de-
zembro de 2003”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO MARRONI. 

PROJETO DE LEI Nº 7.530/10 – do Sr. Paes de Lira 
– que “altera os art. 4º e 10 da Lei nº 10.826, de 22 de 
dezembro de 2003”. 
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS. 

PROJETO DE LEI Nº 7.870/10 – do Sr. Fábio Faria 
– que “altera o art. 17 do Código de Processo Penal, 
e o art. 24 do Código de Processo Penal Militar, para 
dispor sobre vedações à divulgação das informações 
que especifica e dá providências correlatas”. 
RELATOR: Deputado CAPITÃO ASSUMÇÃO. 

PROJETO DE LEI Nº 7.896/10 – da PROCURADORIA-
GERAL DA REPÚBLICA – que “altera a Lei nº 10.826, 
de 22 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o re-
gistro, posse e comercialização de armas de fogo e 
munição, sobre o Sistema Nacional de Armas, define 
crimes e dá outras providências, para permitir o por-
te de arma pelos agentes de segurança do Ministério 
Público da União”. 
RELATOR: Deputado DOMINGOS DUTRA. 

PROJETO DE LEI Nº 7.528/10 – do Sr. Paes de Lira 
– que “altera a Lei nº 11.776, de 17 de setembro de 
2008, que dispõe sobre a estruturação do Plano de 
Carreiras e Cargos da Agência Brasileira de Inteli-
gência – ABIN”. 
RELATOR: Deputado LAERTE BESSA. 

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 07 
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HORÁRIO: 09h30min 
– 09h30min – ORDEM DO DIA – Discussão e votação 
dos Projetos.
– 11h30min – Leitura e discussão do Relatório Final 
da Comissão destinada a analisar as Políticas Públi-
cas sobre Drogas.

A – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

URGENTE 

PROJETO DE LEI Nº 121-E/99 – do Sr. Cunha Bueno 
– que “proíbe a reprodução e a importação de cães 
das raças “Rotweiller” e “Pit Bull”, puros ou mestiços, 
e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada ANGELA PORTELA. 
PARECER: pela aprovação da Emenda do Senado ao 
PL 121-D/1999. 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 7.263/06 – da Comissão de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – que “dis-
põe sobre o monitoramento dos efeitos da radiação 
ionizante sobre a saúde de populações localizadas em 
regiões em que ocorram atividades nucleares”. 
RELATORA: Deputada ANGELA PORTELA. 
PARECER: pela aprovação deste, com substitutivo, e 
pela rejeição das Emendas da Comissão de Minas e 
Energia. 

PROJETO DE LEI Nº 3.114/08 – do Senado Federal 
– Papaléo Paes – (PLS 123/2004) – que “dispõe so-
bre a utilização de inseticidas em atividades de saúde 
pública”. 
RELATOR: Deputado LEONARDO VILELA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 5.613/09 – da Comissão de Le-
gislação Participativa – (SUG 81/2007) – que “altera 
a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código 
Civil Brasileiro”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 5.749/09 – do Sr. Carlos Bezerra 
– que “dispõe sobre as medidas necessárias à concre-
tização do direito de voto do adolescente internado”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 6.147/09 – do Senado Federal – 
Marcelo Crivella – (PLS 523/2003) – que “altera a Lei 
nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre 
os benefícios da Previdência Social, e o Decreto-Lei 
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, 
para acrescentar que a prova testemunhal seja con-
siderada para efeito de comprovação do exercício da 
atividade rural”. 

RELATOR: Deputado LAEL VARELLA. 
PARECER: pela aprovação deste na forma do substitu-
tivo aprovado pela Comissão de Agricultura, Pecuária, 
Abastecimento e Desenvolvimento Rural. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 452/09 – do 
Sr. João Herrmann – que “dá nova redação ao caput 
do art. 1º da Lei Complementar nº 111, de 6 de julho 
de 2001”. 
RELATOR: Deputado ALCENI GUERRA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 457/09 – da 
Sra. Jô Moraes – que “acrescenta § 2º ao art. 17 da 
Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001, que 
dispõe sobre o Regime de Previdência Complementar 
e dá outras providências, para dispor sobre a inaplica-
bilidade de limite mínimo de idade aos beneficiários 
que foram contratados pelas mantenedoras até 1º de 
janeiro de 1978”. 
RELATOR: Deputado DR. TALMIR. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 512/09 – 
do Sr. Cleber Verde – que “estabelece valor teto para 
concessão de remissão ou anistia das contribuições 
sociais, como dispõe o § 11 do art. 195 da Constitui-
ção Federal”. 
RELATOR: Deputado PEPE VARGAS. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 525/09 – do Sr. 
Felipe Maia – que “altera o Código Tributário Nacional, 
autorizando a prestação de serviços médicos, clínicos, 
hospitalares, em benefício de populações de baixa ren-
da como forma de extinção do crédito tributário”. 
RELATOR: Deputado ALCENI GUERRA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 557/10 – do 
Sr. Roberto Magalhães – que “acrescenta dispositivo ao 
art. 68 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 
2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, para determinar 
a compensação financeira pelo Tesouro Nacional ao 
Fundo do Regime Geral de Previdência Social”. 
RELATOR: Deputado GERMANO BONOW. 
PARECER: pela aprovação. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 129/07 – 
do Sr. Manato – que “autoriza a realização de plebiscito 
que definirá o limite de idade para a imputabilidade do 
menor infrator”. 
RELATOR: Deputado DR. PAULO CÉSAR. 
PARECER: pela rejeição deste. 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 135/07 – do 
Sr. Bruno Araújo – que “susta os efeitos da Resolução 
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CMED nº 4, de 18 de dezembro de 2006, da Câma-
ra de Regulação do Mercado de Medicamentos, que 
“dispõe sobre o Coeficiente de Adequação de Preços 
– CAP, sua aplicação, e altera a Resolução CMED nº 
2, de 5 de março de 2004”. 
RELATORA: Deputada ALINE CORRÊA. 
PARECER: pela rejeição. 
Vista ao Deputado Raimundo Gomes de Matos, em 
16/07/2008. 
O Deputado Arnaldo Faria de Sá apresentou voto em 
separado em 15/07/2008. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 479/08 
– do Sr. Ronaldo Caiado – que “susta o PARECER/
CONJUR/MPS/nº 10/2008, aprovado por despacho 
do Ministro de Estado da Previdência Social, de 17 de 
janeiro de 2008 (D.O.U. de 18.01.2008)”. 
RELATORA: Deputada ANGELA PORTELA. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.374/09 
– do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame – que “deter-
mina a sustação do Decreto nº 6.727, de 12 de janeiro 
de 2009, do Poder Executivo, por exorbitar do poder 
regulamentar e por vício de inconstitucionalidade”. 
RELATORA: Deputada JÔ MORAES. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 6.111/02 – do Sr. Mendes Thame 
– que “proíbe o uso de amianto ou asbesto em mate-
riais de fricção e outros componentes automotivos”. 
(Apensado: PL 6112/2002) 
RELATOR: Deputado CHICO D’ANGELO. 
PARECER: pela aprovação deste, e do PL 6112/2002, 
apensado, com substitutivo. 
Vista conjunta aos Deputados Acélio Casagrande e 
Ronaldo Caiado, em 10/03/2010. 

PROJETO DE LEI Nº 816-D/03 – do Sr. Sandes Jú-
nior – que “altera a Lei nº 9.425, de 24 de dezembro 
de 1996, que “dispõe sobre a concessão de pensão 
especial às vítimas do acidente nuclear ocorrido em 
Goiânia, estado de Goiás””. 
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS. 
PARECER: pela aprovação da EMS 816/2003. 
Vista à Deputada Cida Diogo, em 08/12/2010. 

PROJETO DE LEI Nº 5.522/05 – do Sr. André de Paula 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade da implemen-
tação de protocolo terapêutico para a prevenção da 
transmissão vertical do HIV”. 
RELATOR: Deputado ALCENI GUERRA. 
PARECER: pela aprovação da EMS 5522/2005, apen-
sada, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 1.913/07 – do Sr. Rodovalho – que 
“acresce o art. 733-A à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro 
de 1973, que institui o Código de Processo Civil”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO BULHÕES. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 2.783/08 – do Sr. Max Rosenmann 
– que “esta lei acrescenta inciso ao art. 23 do Código 
Penal para excluir a ilicitude quando o agente pratica 
o fato em atendimento médico de emergência”. 
RELATOR: Deputado MÁRIO HERINGER. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 6.430/09 – do Sr. José Airton Ci-
rilo – que “altera a redação do art. 136 do Decreto-Lei 
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal 
Brasileiro”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 6.744/10 – do Sr. Silas Brasilei-
ro – que “acresce parágrafos aos arts. 35 e 99 da Lei 
nº 10.741, de 1º de outubro de 2003”. 
RELATOR: Deputado DR. ROSINHA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 6.770/10 – do Sr. Francisco 
Rossi – que “ Altera a redação da Lei de nº 8.069, de 
13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Ado-
lescente”. 
RELATOR: Deputado LEONARDO VILELA. 
PARECER: pela aprovação. 
Vista ao Deputado Paes de Lira, em 05/05/2010. 

PROJETO DE LEI Nº 6.937/10 – do Sr. Paulo Henrique 
Lustosa – que “altera o art. 60 da Lei nº 8.069, de 13 
de julho de 1990, revoga artigos da Consolidação das 
Leis do Trabalho e dá outras disposições protetivas dos 
direitos das crianças e dos adolescentes”. 
RELATORA: Deputada BEL MESQUITA. 
PARECER: pela aprovação, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 7.118/10 – do Sr. Marcos Mon-
tes – que “altera a o Decreto-Lei nº 2.848, de 07 de 
dezembro de 1940, que dispõe sobre o Código Penal 
Brasileiro”. 
RELATORA: Deputada ELCIONE BARBALHO. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 7.663/10 – do Sr. Osmar Terra – 
que “acrescenta e altera dispositivos à Lei nº 11.343, de 
23 de agosto de 2006, para tratar do Sistema Nacional 
de Políticas sobre Drogas, dispor sobre a obrigatorie-
dade da classificação das drogas, introduzir circuns-
tâncias qualificadoras dos crimes previstos nos arts. 
33 a 37, definir as condições de atenção aos usuários 
ou dependentes de drogas e dá outras providências”. 
(Apensado: PL 7665/2010) 
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RELATORA: Deputada ELCIONE BARBALHO. 
PARECER: pela aprovação deste, e pela rejeição do 
PL 7665/2010, apensado. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 2.941/08 – do Senado Federal 
– Patrícia Saboya Gomes – que “dispõe sobre a difu-
são por órgãos públicos dos direitos fundamentais e 
dos direitos humanos, especialmente os que tratam 
de mulheres, crianças e adolescentes”. 
RELATORA: Deputada BEL MESQUITA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 3.451/08 – do Poder Executivo 
– que “acrescenta os §§ 5º, 6º e 7º ao art. 55 da Lei nº 
8.213, de 24 de julho de 1991”. 
RELATOR: Deputado CHICO D’ANGELO. 
PARECER: pela aprovação deste, na forma do Subs-
titutivo 1 da CTASP. 

PROJETO DE LEI Nº 4.101/08 – do Senado Federal – 
Geraldo Mesquita Júnior – (PLS 17/2005) – que “altera 
o art. 13 da Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, 
para condicionar o repasse de recursos da União a 
Estados, Distrito Federal e Municípios, no âmbito do 
programa Bolsa Família, à divulgação, por esses entes, 
de informações dos beneficiários na rede mundial de 
computadores (Internet)”. 
RELATOR: Deputado GERMANO BONOW. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 4.400/08 – do Senado Federal 
– Paulo Paim – (PLS 672/2007) – que “altera a Lei nº 
10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso), 
para estabelecer a concessão de dois salários míni-
mos de benefício mensal ao idoso carente com cem 
anos ou mais”. 
RELATORA: Deputada ANGELA PORTELA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 4.569/08 – do Senado Federal 
– Marcelo Crivella – (PLS 417/2007) – que “”Altera a 
Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe so-
bre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá ou-
tras providências, para obrigar entidades a terem, em 
seus quadros, pessoal capacitado para reconhecer 
e reportar maus-tratos de crianças e adolescentes””. 
(Apensado: PL 6362/2009) 
RELATOR: Deputado RAIMUNDO GOMES DE MATOS. 
PARECER: pela aprovação deste, e do PL 6362/2009, 
apensado, com substitutivo. 
Vista ao Deputado Chico D’Angelo, em 26/05/2010. 

PROJETO DE LEI Nº 5.659/09 – do Senado Federal 
– Romeu Tuma – (PLS 450/2008) – que “acrescen-
ta dispositivo à Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 
1990, estabelecendo para o portador de hepatopatia 
grave o direito à aposentadoria integral por invalidez 
permanente”. 
RELATOR: Deputado RAIMUNDO GOMES DE MA-
TOS. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 5.899/09 – do Senado Federal– 
Kátia Abreu – (PLS 109/2007) – que “altera a Lei nº 
9.263, de 12 de janeiro de 1996, que regula o § 7º do 
art. 226 da Constituição Federal, que trata do plane-
jamento familiar, estabelece penalidades e dá outras 
providências, para incluir o câncer de próstata entre 
as doenças cujo controle e prevenção devem integrar 
o programa de atenção integral à saúde masculina 
no âmbito do Sistema Único de Saúde e assegurar o 
oferecimento de aconselhamento genético nos casos 
em que haja indicação clínica”. 
RELATOR: Deputado ALCENI GUERRA. 
PARECER: pela aprovação. 
Vista conjunta aos Deputados Dr. Rosinha e Osmar 
Terra, em 14/04/2010. 
O Deputado Osmar Terra apresentou voto em sepa-
rado em 05/05/2010. 

PROJETO DE LEI Nº 6.115/09 – do Senado Fede-
ral – Senadora Patrícia Saboya – (PLS 464/2008) – 
que “acrescenta o art. 1.124-B à Lei nº 5.869, de 11 
de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil), para 
autorizar pedidos de separação e divórcio por meio 
eletrônico”. 
RELATOR: Deputado PAES DE LIRA. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 6.199/09 – do Senado Federal 
– Sérgio Zambiasi – (PLS 61/2008) – que “altera o art. 
1.122 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código 
de Processo Civil), e o inciso III do § 2º do art. 40 da 
Lei nº 6.515, de 26 de dezembro de 1977 (Lei do Di-
vórcio), e revoga os §§ 2º e 3º do art. 3º da mesma Lei 
nº 6.515, de 26 de dezembro de 1977 (Lei do Divórcio) 
e a Lei nº 968, de 10 de dezembro de 1949, a fim de 
suprimir, nas separações judiciais, a necessidade da 
audiência de ratificação”. (Apensados: PL 2067/2007 
(Apensado: PL 3387/2008) e PL 7237/2010) 
RELATOR: Deputado GERMANO BONOW. 
PARECER: pela aprovação deste, do PL 7237/2010, 
do PL 3387/2008, e do PL 2067/2007, apensados, 
com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 6.612/09 – do Senado Fede-
ral– Maria do Carmo Alves – (PLS 157/2009) – que 
“acrescenta art. 3º– A à Lei nº 6.259, de 30 de outu-
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bro de 1975, que dispõe sobre o Programa Nacional 
de Imunizações, para tornar obrigatória a adoção de 
calendários diferenciados de vacinação para os por-
tadores de doenças ou condições que causem baixa 
resistência imunológica ou exijam a adoção de esque-
ma especial de imunização”. 
RELATOR: Deputado DR. ROSINHA. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 6.707/09 – do Senado Federal 
– Garibaldi Alves Filho – (PLS 447/2009) – que “con-
cede anistia das contribuições devidas e não reco-
lhidas à Seguridade Social, a cargo do empregador 
doméstico”. 
RELATORA: Deputada SUELI VIDIGAL. 
PARECER: pela aprovação. 
Vista ao Deputado Chico D’Angelo, em 16/06/2010. 

PROJETO DE LEI Nº 6.718/09 – do Senado Federal – 
Marconi Perillo – (PLS 416/2009) – que “altera a Lei nº 
10.205, de 21 de março de 2001, que regulamenta o 
§ 4º do art. 199 da Constituição Federal, para garantir 
a todos os pacientes do Sistema Único de Saúde a 
disponibilização de sangue, componentes, hemoderi-
vados, medicamentos e demais recursos necessários 
ao diagnóstico, à prevenção e ao tratamento de suas 
doenças”. 
RELATOR: Deputado RAIMUNDO GOMES DE MATOS. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 6.823/10 – do Senado Federal – 
Marisa Serrano – (PLS 667/2007) – que “altera a Lei nº 
6.259, de 30 de outubro de 1975, para tornar obrigatória 
a manutenção de estoque das vacinas antitetânica e 
antirrábica e dos respectivos soros e imunoglobulinas 
nos estabelecimentos hospitalares”. 
RELATOR: Deputado GERALDO RESENDE. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 6.893/10 – do Senado Federal 
– Pedro Simon – (PLS 285/2005) – que “acrescenta 
art. 265-A à Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, para 
determinar às autoridades policiais o início imediato 
das diligências investigatórias para a localização de 
crianças e adolescentes desaparecidos”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 7.079/10 – do Senado Federal 
– Aloizio Mercadante – (PLS 386/2009) – que “acres-
centa parágrafo único ao art. 1.525 da Lei nº 10.406, 
de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), para autorizar 
o requerimento de habilitação para o casamento por 
meio eletrônico”. 
RELATORA: Deputada ELCIONE BARBALHO. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 7.377/10 – do Poder Executivo – 
que “dispõe sobre a concessão de prêmio e de auxílio 
especial mensal aos jogadores das seleções campeãs 
do mundo de 1958, 1962 e 1970”. 
RELATOR: Deputado DR. TALMIR. 
PARECER: pela aprovação. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 2.682/07 – do Sr. Cleber Verde – 
que “acrescenta os §§ 1º e 2º ao art. 54 da Lei nº 8.213, 
de 24 de julho de 1991”. (Apensados: PL 3884/2008, 
PL 4264/2008 e PL 7092/2010) 
RELATOR: Deputado DR. TALMIR. 
PARECER: pela rejeição deste, do PL 4264/2008, e 
do PL 7092/2010, apensados, e pela aprovação do 
PL 3884/2008, apensado. 
Vista ao Deputado Henrique Fontana, em 
07/04/2010. 

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 1.120/03 – do Sr. Ricardo Izar 
– que “dispõe sobre a residência odontológica obri-
gatória para o exercício profissional”. (Apensado: PL 
621/2007) 
RELATOR: Deputado JOFRAN FREJAT. 
PARECER: pela rejeição deste, e do PL 621/2007, 
apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 2.607/03 – do Sr. Ricardo Fiuza 
– que “altera a redação dos §§ 1º e 2º do art. 126 da 
Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991 e dá outras pro-
vidências”. (Apensado: PL 4880/2005) 
RELATORA: Deputada ALINE CORRÊA. 
PARECER: pela aprovação deste, e do PL 4880/2005, 
apensado, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 4.342/04 – do Sr. Alberto Fra-
ga – que “altera a Lei nº 3.268, de 30 de setembro de 
1957, para determinar o exame de habilitação para o 
exercício da Medicina”. 
RELATOR: Deputado ARMANDO ABÍLIO. 
PARECER: pela aprovação. 
Vista à Deputada Jô Moraes, em 12/07/2007. 
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A Deputada Jô Moraes apresentou voto em separado 
em 06/04/2010. 

PROJETO DE LEI Nº 4.487/04 – do Sr. Enio Bacci – 
que “proíbe qualquer imagem de crianças envolvidas 
em ato infracional e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA. 
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 6.297/05 – do Sr. Maurício Rands 
– que “acresce um parágrafo ao art. 16 da Lei nº 8.213, 
de 24 de julho de 1991, e acresce uma alínea ao inciso 
I do art. 217 da Lei nº 8.112, de 11 de novembro de 
1990, para incluir na situação jurídica de dependente, 
para fins previdenciários, o companheiro homosse-
xual do segurado e a companheira homossexual da 
segurada do INSS e o companheiro homossexual do 
servidor e a companheira homossexual da servidora 
pública civil da União”. 
RELATORA: Deputada JÔ MORAES. 
PARECER: pela aprovação. 
Vista ao Deputado José Linhares, em 18/11/2009. 
Os Deputados Miguel Martini e José Linhares apre-
sentaram votos em separado. 

PROJETO DE LEI Nº 6.492-D/06 – da Sra. Sandra 
Rosado – que “dispõe sobre a dispensação de medi-
camentos contendo antimicrobianos”. 
RELATOR: Deputado DR. TALMIR. 
PARECER: pela rejeição do Substitutivo do Senado 
Federal ao PL 6492/2006, apensada. 
Vista ao Deputado Saraiva Felipe, em 11/07/2007. 

PROJETO DE LEI Nº 6.660/06 – da Sra. Sandra Rosado 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade de equipamento 
e farmácia básica de reanimação, por parte das clinicas 
que realizam cirurgias, e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada JÔ MORAES. 
PARECER: pela aprovação deste, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 7.437/06 – do Sr. Luiz Carlos 
Hauly – que “cria o Programa Nacional para aquisi-
ção de unidades de atendimento móvel de urgência 
médico-hospitalar e dá outras providências”. (Apensa-
do: PL 6655/2009) 
RELATOR: Deputado RAIMUNDO GOMES DE MA-
TOS. 
PARECER: pela aprovação deste, e do PL 6655/2009, 
apensado, com substitutivo, e pela rejeição da Emenda 
1/2007 da CSSF. 

PROJETO DE LEI Nº 7.531/06 – do Sr. Henrique Afon-
so – que “dispõe sobre o exercício da atividade de 
Parteira Tradicional”. 
RELATORA: Deputada JÔ MORAES. 
PARECER: pela rejeição deste. 
Vista ao Deputado Germano Bonow, em 01/04/2009. 

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 
19/07 – do Sr. Jorge Tadeu Mudalen – que “propõe 
que a Comissão de Seguridade Social e Família rea-
lize fiscalização, com o auxílio do Tribunal de Contas 
da União, nos serviços de saúde pública no Estado 
do Amapá”. 
RELATOR: Deputado ARMANDO ABÍLIO. 
RELATÓRIO FINAL: pelo arquivamento, tendo em vista 
que as informações remetidas pelo TCU demonstram 
o atendimento à demanda proposta. 

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 
24/07 – da Sra. Janete Rocha Pietá – que “propõe que 
a Comissão de Seguridade Social e Família realize fis-
calização, com auxílio do Tribunal de Contas da União, 
dos recursos da área de Saúde transferidos pelo Go-
verno Federal para o município de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado MANATO. 
RELATÓRIO PRÉVIO: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 69/07 – do Sr. Felipe Bornier – 
que “concede vantagens a quem for doador de sangue 
para a rede pública de hemocentros, em todo o país”. 
(Apensados: PL 1006/2007, PL 1196/2007 (Apensado: 
PL 4934/2009), PL 1566/2007, PL 3248/2008 (Apen-
sado: PL 4919/2009), PL 4416/2008, PL 4679/2009 e 
PL 5244/2009) 
RELATOR: Deputado ALCENI GUERRA. 
PARECER: pela aprovação deste, do PL 1006/2007, 
do PL 1196/2007, do PL 1566/2007, do PL 3248/2008, 
do PL 4416/2008, do PL 4679/2009, do PL 5244/2009, 
do PL 4934/2009, e do PL 4919/2009, apensados, 
com substitutivo. 
Vista à Deputada Cida Diogo, em 24/11/2010. 
A Deputada Cida Diogo apresentou voto em separado 
em 14/12/2010. 

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”. 
RELATOR: Deputado MANOEL JUNIOR. 
PARECER: pela aprovação deste, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 758/07 – do Sr. Professor Ruy 
Pauletti – que “dispõe sobre a instituição do Programa 
Centro Dia Para Idosos e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ LINHARES. 
PARECER: pela rejeição. 
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Vista ao Deputado José Linhares, em 19/09/2007. 

PROJETO DE LEI Nº 780/07 – do Sr. Nelson Mar-
quezelli – que “dispõe sobre a prática de drenagem 
linfática manual nas unidades de assistência de saú-
de do país”. 
RELATORA: Deputada JÔ MORAES. 
PARECER: pela aprovação. 
Vista ao Deputado Saraiva Felipe, em 03/06/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 826/07 – do Sr. Fernando Coru-
ja – que “proíbe a industrialização e comercialização 
de produtos alimentícios em cuja composição conste 
gordura transaturada”. (Apensados: PL 1319/2007 e 
PL 1770/2007) 
RELATOR: Deputado DR. TALMIR. 
PARECER: pela aprovação deste, do PL 1319/2007, e 
do PL 1770/2007, apensados, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 831/07 – do Sr. Odair Cunha – 
que “dispõe sobre a exigência para que hospitais mu-
nicipais, estaduais e federais, implantem um programa 
de orientação à gestante sobre os efeitos e métodos 
utilizados no aborto, quando este for autorizado le-
galmente”. 
RELATORA: Deputada CIDA DIOGO. 
PARECER: pela rejeição. 
Vista à Deputada Fátima Pelaes, em 18/11/2009. 
O Deputado Dr. Talmir apresentou voto em separado 
em 13/11/2007. 

PROJETO DE LEI Nº 957/07 – do Sr. Jilmar Tatto – que 
“altera a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991 e a Lei 
nº 8.870, de 15 de abril de 1994, para dispor sobre a 
desoneração da folha de pagamento das empresas de 
transporte urbano de passageiros”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO BULHÕES. 
PARECER: pela rejeição deste. 

PROJETO DE LEI Nº 1.032/07 – do Sr. Valdir Colat-
to – que “dá nova redação ao § 3º do art. 25 da Lei nº 
8.870, de 15 de abril de 1994, que “altera dispositivos 
das Leis nºs 8.112 e 8.213, de 24 de julho de 1991, e 
dá outras providências””. (Apensado: PL 4384/2008) 
RELATOR: Deputado JOSÉ LINHARES. 
PARECER: pela rejeição deste, e do PL 4384/2008, 
apensado. 
Vista à Deputada Rita Camata, em 11/12/2007. 

PROJETO DE LEI Nº 1.046/07 – do Sr. Maurício Trin-
dade – que “dispõe sobre a acessibilidade aos méto-
dos contraceptivos nos presídios em todo o território 
nacional”. 
RELATOR: Deputado CHICO D’ANGELO. 
PARECER: pela rejeição. 
Vista à Deputada Fátima Pelaes, em 02/12/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 1.449/07 – do Sr. Vital do Rêgo 
Filho – que “acrescenta e altera dispositivo da Lei nº 
9.637, de 15 de maio de 1998, que dispõe sobre a qua-
lificação de entidades como organizações sociais, a 
criação do Programa Nacional de Publicização, a extin-
ção dos órgãos e entidades que menciona e a absorção 
de suas atividades por organizações sociais”. 
RELATOR: Deputado GERMANO BONOW. 
PARECER: pela aprovação, com emendas. 
Vista à Deputada Cida Diogo, em 11/12/2007. 

PROJETO DE LEI Nº 1.367/07 – do Sr. Márcio Reinal-
do Moreira – que “altera a Lei nº 5.889, de 8 de junho 
de 1973, para dispor sobre as atividades de curta du-
ração em propriedades rurais”. 
RELATOR: Deputado ASSIS DO COUTO. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 1.444/07 – do Sr. Jorge Tadeu 
Mudalen – que “dispõe sobre a prática de tatuagem e 
“piercing””. (Apensado: PL 2104/2007) 
RELATOR: Deputado MANATO. 
PARECER: pela rejeição deste, e do PL 2104/2007, 
apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 1.585/07 – do Sr. Regis de Oli-
veira – que “fica criado o Cadastro de Proteção ao 
Credor de Alimentos (CPCA), no Ministério da Justiça, 
no qual será inscrito o nome do devedor de alimentos 
em atraso com suas obrigações, a partir de 03 (três) 
prestações, sucessivas ou não, estabelecidas por con-
cessão liminar, sentença ou homologação de acordo 
judicial ou extrajudicial”. 
RELATOR: Deputado LAEL VARELLA. 
PARECER: pela rejeição. 
Vista à Deputada Jô Moraes, em 09/06/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 2.003/07 – da Sra. Solange Al-
meida – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de so-
bremesas dietéticas nos cardápios de restaurantes e 
estabelecimentos similares”. 
RELATOR: Deputado DR. PAULO CÉSAR. 
PARECER: pela rejeição. 
Vista ao Deputado Darcísio Perondi, em 12/05/2010. 
O Deputado Darcísio Perondi apresentou voto em se-
parado em 21/05/2010. 

PROJETO DE LEI Nº 2.110/07 – do Sr. Luiz Fernando 
Faria – que “inclui novos parágrafos 3º e 4º no art. 1º da 
Lei 10.820, de 17 de dezembro de 2003, que “Dispõe 
sobre a autorização para desconto de prestações em 
folha de pagamento, e dá outras providências” 
RELATOR: Deputado LAEL VARELLA. 
PARECER: pela rejeição deste. 
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PROJETO DE LEI Nº 2.144/07 – do Sr. Homero Pereira 
– que “cria o Programa de Redistribuição de Alimentos 
Excedentes e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado JOFRAN FREJAT. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 2.185/07 – do Sr. Dr. Talmir – que 
“altera o art. 7º da Lei nº 9.263, de 12 de janeiro de 
1996, de modo a proibir a participação direta ou indi-
reta de empresas ou capitais estrangeiros nas ações 
e pesquisas de planejamento familiar”. 
RELATOR: Deputado ARMANDO ABÍLIO. 
PARECER: pela aprovação. 
Vista à Deputada Rita Camata, em 19/11/2008. 
O Deputado Geraldo Resende apresentou voto em 
separado em 27/04/2010. 

PROJETO DE LEI Nº 2.241/07 – do Sr. Marcondes Ga-
delha – que “altera a Lei nº 10.048, de 08 de novembro 
de 2000, que dispõe sobre prioridade de atendimento 
às pessoas que especifica e dá outras providências, 
para estender às pessoas incapacitadas temporaria-
mente, com limitações na locomoção por motivo de 
doença ou acidente, a prioridade de atendimento nas 
repartições públicas, empresas concessionárias de 
serviços públicos e instituições financeiras”. 
RELATOR: Deputado RAIMUNDO GOMES DE MA-
TOS. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 2.421/07 – do Sr. Nelson Pelle-
grino – que “dispõe sobre a responsabilização das to-
madoras de serviços terceirizados pela expedição de 
Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, em favor 
de trabalhadores sujeitos a aposentadoria especial e 
dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ASSIS DO COUTO. 
PARECER: pela aprovação deste, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 2.461/07 – do Sr. Barbosa Neto 
– que “dá nova redação ao art. 93 da Lei nº 8.213, de 
24 de julho de 1991, alterando os critérios para con-
tratação obrigatória pelas empresas de beneficiários 
reabilitados e pessoas com deficiência”. 
RELATOR: Deputado NEILTON MULIM. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 2.470/07 – do Sr. Paulo Teixeira 
– que “altera a Lei nº 8.666, de 21 de julho de 1993, 
“que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição 
Federal, institui normas para licitações e contratos da 
Administração Pública e dá outras providências”, para 
incluir, como requisito para licitação de obras ou servi-
ços, que o vencedor da licitação admita trabalhadores 
em situação de rua e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado HENRIQUE AFONSO. 

PARECER: pela aprovação deste, na forma do Subs-
titutivo 1 da CTASP. 

PROJETO DE LEI Nº 2.472/07 – da Sra. Luciana Costa 
– que “obriga o Governo Federal a produzir e promover 
a divulgação de campanhas “antidrogas” em emissoras 
de rádio e televisão diariamente e por tempo indeter-
minado”. (Apensado: PL 6419/2009) 
RELATOR: Deputado MÁRIO HERINGER. 
PARECER: pela aprovação deste, e do PL 6419/2009, 
apensado, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 2.475/07 – do Sr. Walter Brito 
Neto – que “dispõe sobre a garantia de cursos profis-
sionalizantes e estágios a adolescentes residentes 
em orfanatos”. 
RELATOR: Deputado RAIMUNDO GOMES DE MA-
TOS. 
PARECER: pela aprovação deste, da Emenda de Re-
lator 1 da CEC, e da Emenda de Relator 2 da CEC, 
com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 2.504/07 – do Sr. Walter Brito 
Neto – que “dispõe sobre a obrigatoriedade do cadas-
tramento de gestante, no momento da constatação da 
gravidez, nas unidades de saúde, ambulatoriais ou 
hospitalares, públicas e particulares”. 
RELATOR: Deputado DR. TALMIR. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 2.545/07 – do Sr. Valdir Colatto 
– que “dispõe sobre a destinação de moedas reco-
lhidas em monumentos e locais públicos e dá outras 
providências”. 
RELATORA: Deputada ALINE CORRÊA. 
PARECER: pela rejeição. 
Vista ao Deputado Henrique Afonso, em 18/06/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 2.566/07 – do Sr. Jurandy Lou-
reiro – que “determina notificação compulsória de vio-
lência contra mulher atendida nos serviços de urgência 
e emergência”. (Apensado: PL 6348/2009) 
RELATORA: Deputada JÔ MORAES. 
PARECER: pela rejeição deste, da Emenda 1/2008 da 
CSSF, e do PL 6348/2009, apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 2.583/07 – do Sr. Walter Brito 
Neto – que “dispõe sobre a internação de pacientes 
em estado grave na rede privada de hospitais, quan-
do solicitado por médico do SUS – Sistema Único de 
Saúde, em caso de não haver vaga na rede pública”. 
(Apensado: PL 2965/2008) 
RELATORA: Deputada ELCIONE BARBALHO. 
PARECER: pela aprovação deste, e do PL 2965/2008, 
apensado, com substitutivo. 
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PROJETO DE LEI Nº 2.586/07 – do Sr. Walter Brito 
Neto – que “altera a Lei nº 10.048, de 8 de novembro 
de 2000”. 
RELATOR: Deputado JOFRAN FREJAT. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 2.601/07 – do Sr. Ernandes 
Amorim – que “altera a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 
1991, para acrescentar § 3º ao art. 21, dispondo so-
bre contribuição do garimpeiro para o Regime Geral 
de Previdência Social”. 
RELATOR: Deputado HENRIQUE AFONSO. 
PARECER: pela aprovação, com emendas. 

PROJETO DE LEI Nº 2.638/07 – do Sr. Chico Lopes 
– que “dispõe sobre a criação da Semana Nacional 
de Combate à Violência Contra a Mulher e dá outras 
providências”. 
RELATORA: Deputada JÔ MORAES. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 2.677/07 – do Sr. Otavio Leite – 
que “dispõe sobre o Programa de Educação Física Te-
rapêutica aos hemofílicos e aos portadores de doenças 
neurodegenerativas e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado RAIMUNDO GOMES DE MA-
TOS. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 2.744/08 – do Sr. Vital do Rêgo 
Filho – que “dispõe sobre a adaptação higiênica e 
protetora da borda superior de vasilhames metálicos 
que contenham refrigerantes, cervejas, sucos ou ou-
tros produtos alimentícios similares”. (Apensado: PL 
5812/2009) 
RELATOR: Deputado DR. TALMIR. 
PARECER: pela aprovação deste, e pela rejeição do 
PL 5812/2009, apensado. 
Vista ao Deputado Darcísio Perondi, em 05/05/2010. 
O Deputado Darcísio Perondi apresentou voto em se-
parado em 10/05/2010. 

PROJETO DE LEI Nº 2.782/08 – do Sr. Walter Brito 
Neto – que “institui o Programa Federal de Combate e 
Prevenção à Osteoporose e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado DR. TALMIR. 
PARECER: pela rejeição. 
Vista à Deputada Jô Moraes, em 09/06/2009. 
A Deputada Jô Moraes apresentou voto em separado 
em 27/04/2010. 

PROJETO DE LEI Nº 2.808/08 – do Sr. Silas Câmara 
– que “obriga a veiculação de publicidade de saúde 
pública pelas empresas de transportes coletivos ur-
banos”. 
RELATOR: Deputado OSMAR TERRA. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 2.810/08 – do Sr. Silas Câ-
mara – que “cria a obrigação de instalação de gera-
dor de energia em hospitais do SUS”. (Apensado: PL 
6627/2009) 
RELATOR: Deputado JOSÉ LINHARES. 
PARECER: pela rejeição deste, e do PL 6627/2009, 
apensado. 
Vista ao Deputado Paes de Lira, em 16/06/2010. 

PROJETO DE LEI Nº 2.908/08 – do Sr. Sabino Cas-
telo Branco – que “determina a isenção do Imposto 
sobre Produtos Industrializados – IPI para ônibus pro-
duzidos ou adaptados a portadores de necessidades 
especiais”. 
RELATORA: Deputada JÔ MORAES. 
PARECER: pela aprovação deste, e da Emenda 1/2009 
da CSSF, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 2.982/08 – do Sr. Ratinho Junior 
– que “altera a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, 
que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previ-
dência Social e dá outras providências”. (Apensado: 
PL 5824/2009) 
RELATOR: Deputado JOSÉ LINHARES. 
PARECER: pela aprovação deste, e do PL 5824/2009, 
apensado, na forma do substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 3.031/08 – do Sr. Sandes Jú-
nior – que “torna obrigatório o fornecimento gratuito 
de sapatos especiais ou de palmilhas ortopédicas 
para pacientes portadores de diabetes mellitus, no 
âmbito do SUS”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CRUZ. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 3.142/08 – do Sr. José Carlos 
Vieira – que “inclui no Calendário Básico de Vacinação 
da Criança a vacina contra doenças pneumocócicas 
para imunização de crianças de até (02) dois anos 
de idade”. 
RELATOR: Deputado LEONARDO VILELA. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 3.158/08 – do Sr. Eliene Lima 
– que “dispõe sobre fornecimento pelo Ministério da 
Saúde de kits para “teste de gravidez” para a rede pú-
blica de saúde”. 
RELATORA: Deputada CIDA DIOGO. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 3.204/08 – do Sr. Miguel Martini 
– que “obriga a impressão de advertência nas emba-
lagens de produtos comercializados para a detecção 
de gravidez”. 
RELATOR: Deputado DR. TALMIR. 
PARECER: pela aprovação. 
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PROJETO DE LEI Nº 3.271/08 – do Sr. Gladson Ca-
meli – que “altera o art. 2º, inciso IV da Lei nº 10.779, 
de 25 de novembro de 2003, que dispõe sobre a con-
cessão de benefício de seguro-desemprego durante o 
período do defeso ao pescador profissional que exerce 
a atividade pesqueira de forma artesanal”. (Apensado: 
PL 3580/2008) 
RELATORA: Deputada BEL MESQUITA. 
PARECER: pela aprovação deste e do PL 3580/2008, 
apensado, na forma do Substitutivo da Comissão de 
Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvi-
mento Rural. 

PROJETO DE LEI Nº 3.264/08 – do Sr. Ratinho Junior 
– que “acrescenta o § 3º ao art. 76 da Lei nº 8.213, 
de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre os Planos 
de Benefícios da Previdência Social e dá outras pro-
vidências”. 
RELATOR: Deputado RAIMUNDO GOMES DE MA-
TOS. 
PARECER: pela aprovação. 
Vista ao Deputado Neilton Mulim, em 05/05/2010. 

PROJETO DE LEI Nº 3.385/08 – do Sr. Carlito Merss 
– que “acrescenta inciso VII ao art. 26 da Lei nº 8.213, 
de 24 de julho de 1991, para dispor sobre isenção de 
carência na concessão de auxílio-doença aos doado-
res de órgão”. 
RELATORA: Deputada SOLANGE ALMEIDA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 3.513/08 – do Sr. Ernandes Amo-
rim – que “dispõe sobre a inclusão do planejamento 
e da promoção de atividades de Educação Física no 
Programa de Saúde da Família”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO BRITTO. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 3.520/08 – do Sr. Antonio Car-
los Magalhães Neto – que “altera a Lei nº 10.836, de 
9 de janeiro de 2004, que instituiu o Programa Bolsa 
Família”. 
RELATOR: Deputado GERMANO BONOW. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 3.534/08 – do Sr. Antonio Carlos 
Mendes Thame – que “altera a Lei nº 10.836, de 9 de 
janeiro de 2004, que cria o Programa Bolsa Família, 
para destinar o pagamento dos benefícios à mulher 
responsável pela unidade familiar”. 
RELATOR: Deputado LEANDRO SAMPAIO. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 3.568/08 – do Sr. Eduardo Cunha 
– que “assegura o livre acesso do portador de defici-
ência visual a locais públicos e privados de quaisquer 

natureza, bem como em qualquer meio de transporte, 
acompanhado de seu cão guia”. 
RELATORA: Deputada SOLANGE ALMEIDA. 
PARECER: pela aprovação. 
Vista ao Deputado Paes de Lira, em 16/06/2010. 

PROJETO DE LEI Nº 3.602/08 – do Sr. Flávio Bezer-
ra – que “altera o § 4º do art. 22-A, acresce os arts. 
22-C e 25-B na Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, 
já incluídas as alterações realizadas em decorrência 
da Lei nº 10.256, de 09 de julho de 2001, com a fina-
lidade de estender à empresa de captura e indústria 
de pesca os benefícios concedidos à agroindústria 
no tocante ao valor da alíquota de contribuições pre-
videnciárias recolhidas pelo empregador em favor da 
Previdência Social”. 
RELATOR: Deputado RAIMUNDO GOMES DE MA-
TOS. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 3.696/08 – do Sr. Hermes Par-
cianello – que “altera o art. 2-A da Lei nº 9.604, de 05 
de fevereiro de 1998, de forma a permitir o repasse 
de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social 
diretamente a organizações sociais”. 
RELATOR: Deputado MANATO. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 3.763/08 – do Sr. Vital do Rêgo 
Filho – que “dispõe sobre a comercialização de óculos 
e lentes de contato”. (Apensado: PL 6225/2009) 
RELATOR: Deputado GERALDO RESENDE. 
PARECER: pela aprovação deste, da Emenda 1/2008 
da CSSF, e da Emenda 2/2008 da CSSF, com substi-
tutivo, e pela rejeição do PL 6225/2009, apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 3.783/08 – do Sr. Carlos Bezerra 
– que “acrescenta parágrafo ao Art. 391 da Consolida-
ção das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-
lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para assegurar à 
mulher sob estabilidade provisória a continuidade do 
benefício em caso de falecimento do filho”. 
RELATORA: Deputada CIDA DIOGO. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 3.803/08 – do Sr. Nelson Pelle-
grino – que “altera os arts. 149, 150 e 194 da Lei nº 
8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Es-
tatuto da Criança e do Adolescente, para criar a função 
de Agente de Proteção da Criança e do Adolescente”. 
(Apensado: PL 4618/2009) 
RELATOR: Deputado ANTONIO BULHÕES. 
PARECER: pela aprovação deste, e do PL 4618/2009, 
apensado, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 3.808/08 – do Sr. Henrique Afon-
so – que “altera o art. 13 da Lei nº 8.213, de 24 de 
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julho de 1991, para incluir o indígena como segurado 
facultativo da previdência social”. 
RELATORA: Deputada ELCIONE BARBALHO. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 3.928/08 – do Sr. Júlio Delgado 
– que “acrescenta parágrafo único ao art. 151, da Lei 
nº 8.213, de 24 de julho de 1991”. 
RELATOR: Deputado RIBAMAR ALVES. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 3.963/08 – do Sr. Valdir Colatto 
– que “dispõe sobre a consideração do trabalho vo-
luntário em instituições de assistência educacional e 
social para fins de integralização curricular dos cursos 
de graduação”. 
RELATOR: Deputado LEANDRO SAMPAIO. 
PARECER: pela aprovação. 
Vista ao Deputado Paes de Lira, em 17/03/2010. 
O Deputado Paes de Lira apresentou voto em sepa-
rado em 24/03/2010. 

PROJETO DE LEI Nº 3.964/08 – do Sr. Valdir Colatto 
– que “acrescenta artigo à Consolidação das Leis do 
Trabalho – CLT, para estabelecer a obrigatoriedade de 
se anotar na carteira de trabalho o cartão de vacina-
ção do empregado”. 
RELATOR: Deputado CHICO D’ANGELO. 
PARECER: pela rejeição. 
Vista à Deputada Rita Camata, em 28/04/2010. 
A Deputada Rita Camata apresentou voto em separa-
do em 04/05/2010. 

PROJETO DE LEI Nº 4.001/08 – da Sra. Rose de 
Freitas – que “cria a obrigatoriedade da realização de 
exames de diagnóstico da doença celíaca e dermatite 
herpetiforme, em cidadãos brasileiros natos ou natu-
ralizados, em todo o território nacional”. 
RELATOR: Deputado MANATO. 
PARECER: pela aprovação deste, e da Emenda 1/2008 
da CSSF. 
O Deputado Dr. Rosinha apresentou voto em separa-
do em 16/06/2010. 

PROJETO DE LEI Nº 4.019/08 – da Sra. Elcione Bar-
balho – que “altera a Lei nº 9.307, de 23 de setembro 
de 1996, para permitir a separação litigiosa e o divórcio 
litigioso por meio de convenção de arbitragem, salvo 
quando houver interesse de incapazes”. 
RELATORA: Deputada BEL MESQUITA. 
PARECER: pela aprovação. 
Vista ao Deputado Dr. Rosinha, em 14/04/2010. 
O Deputado Dr. Rosinha apresentou voto em separa-
do em 27/04/2010. 

PROJETO DE LEI Nº 4.020/08 – do Sr. Léo Vivas – que 
“permite que a pessoa jurídica deduza do Imposto de 

Renda devido as despesas realizadas na capacitação 
profissional de pessoas portadoras de deficiência”. 
RELATORA: Deputada CIDA DIOGO. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 4.075/08 – do Sr. Juvenil – que 
“dispõe sobre a produção, comercialização e utiliza-
ção de canhão de laser e similares e dá outras pro-
vidências”. 
RELATOR: Deputado MANATO. 
PARECER: pela aprovação, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 4.213/08 – do Sr. Otavio Leite – 
que “determina que as empresas de condicionamento 
físico, tais como academias de ginástica, de muscula-
ção, de natação e similares sejam consideradas uni-
dades produtivas da área de saúde”. 
RELATOR: Deputado GERALDO RESENDE. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 4.235/08 – do Sr. Sandes Júnior 
– que “acrescenta § 5º ao art. 15 da Lei nº 10.741, de 
1º de outubro de 2003, Estatuto do Idoso, para permitir 
que as entidades de longa permanência para idosos 
possam celebrar convênios com o Sistema Único de 
Saúde”. 
RELATORA: Deputada ALINE CORRÊA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 4.238/08 – do Sr. Sandes Jú-
nior – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de aulas 
de primeiros socorros a cada ano para monitores, 
assistentes sociais e demais pessoas que prestem 
serviços em creches, orfanatos e asilos de todo o ter-
ritório nacional”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CRUZ. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 4.276/08 – do Sr. Rodovalho – 
que “altera a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, para 
acrescentar parágrafo único ao art. 50, a fim de prever 
o fornecimento, ao órgão responsável pela fiscaliza-
ção das contribuições previdenciárias, da relação de 
permissões e licenças concedidas, pelo Município ou 
do Distrito Federal, a trabalhadores por conta própria 
para que possam exercer atividade remunerada em 
áreas de propriedade pública”. 
RELATOR: Deputado JOFRAN FREJAT. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 4.312/08 – do Sr. Dr. Ubiali – que 
“acrescenta disposição à Lei nº 10.216, de 6 de abril 
de 2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das 
pessoas portadoras de transtornos mentais e redire-
ciona o modelo assistencial em saúde mental”. 
RELATOR: Deputado GERMANO BONOW. 
PARECER: pela rejeição. 
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PROJETO DE LEI Nº 4.427/08 – do Sr. Paulo Lima – 
que “dispõe sobre a complementação de Aposentadoria 
de Portuários vinculados às Administrações Portuárias 
subordinadas ao Ministério dos Transportes e dá ou-
tras providências”. 
RELATOR: Deputado ASSIS DO COUTO. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 4.443/08 – do Sr. Paulo Lima 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade de exames 
clínicos toxicológicos periódicos para policiais civis, 
militares e federais, agentes de trânsito estaduais e 
guardas municipais”. 
RELATOR: Deputado DR. TALMIR. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 4.444/08 – do Sr. Paulo Lima – 
que “dispõe sobre exame oftalmológico preventivo em 
crianças antes dos quatro anos de idade”. 
RELATOR: Deputado DR. TALMIR. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 4.479/08 – do Sr. Mário Negro-
monte – que “cria o Programa de Renegociação de 
Dívidas Previdenciárias de Pequenos Municípios – 
PREMU, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ARMANDO ABÍLIO. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 4.480/08 – do Sr. Roberto Britto 
– que “altera a Lei nº 9.434, de 04 fevereiro de 1997, 
e garante as informações sobre a importância e os 
benefícios da doação do sangue do cordão umbilical 
e a divulgação dos mesmos”. 
RELATOR: Deputado DR. PAULO CÉSAR. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 4.514/08 – do Sr. Eduardo Sciar-
ra – que “dispõe sobre a distribuição gratuita de medi-
camentos aos portadores de hepatite C”. 
RELATOR: Deputado ALCENI GUERRA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 4.522/08 – do Sr. Ilderlei Cordeiro – 
que “dispõe sobre a doação de óculos e aparelhos auditi-
vos aos alunos carentes matriculados na rede pública”. 
RELATOR: Deputado MAURO NAZIF. 
PARECER: pela aprovação deste, na forma do Subs-
titutivo aprovado na CEC. 

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 
80/09 – dos Srs. Efraim Filho e Ronaldo Caiado – que 
“propõem que a Comissão de Seguridade Social e Fa-
mília – com o auxílio do Tribunal de Contas da União – 
fiscalize recursos repassados pelo Ministério da Saúde 
à União Nacional dos Estudantes (UNE)”. 
RELATORA: Deputada JÔ MORAES. 
RELATÓRIO PRÉVIO: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 3.310/08 – do Sr. Cezar Silvestri 
– que “altera o art. 10 da Lei nº 6.437, de 20 de agos-
to de 1977, e estabelece como infração sanitária, su-
jeita à penalidades administrativas, o preenchimento 
de receitas, notificações de receita e de prontuários 
médicos de maneira ilegível ou que possa induzir o 
leitor a erro”. 
RELATOR: Deputado OTAVIO LEITE. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 4.577/09 – do Sr. Dr. Pinotti – 
que “altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, 
dispondo sobre a possibilidade de gestão de hospitais 
estaduais pela direção municipal do SUS”. 
RELATOR: Deputado RAIMUNDO GOMES DE MA-
TOS. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 4.594/09 – do Sr. Pastor Pedro 
Ribeiro – que “dispõe sobre o sepultamento e o assen-
tamento do óbito em caso de perdas fetais”. 
RELATORA: Deputada JÔ MORAES. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 4.691/09 – do Sr. Roberto Al-
ves – que “torna obrigatório o atendimento 24 ( vinte 
e quatro horas ) por parte dos laboratórios e indústrias 
farmacêuticas aos usuários de medicamentos”. 
RELATOR: Deputado DR. PAULO CÉSAR. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 4.788/09 – do Sr. Rodovalho – que 
“dispõe sobre averbação no Livro de Casamento”. 
RELATOR: Deputado VADÃO GOMES. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 4.860/09 – do Sr. Ilderlei Cordei-
ro – que “acrescenta novo parágrafo ao art. 132 da Lei 
nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança 
e do Adolescente”. 
RELATORA: Deputada ELCIONE BARBALHO. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 4.926/09 – do Sr. Jorginho Ma-
luly – que “dispõe sobre embalagem de medicamentos 
genéricos isentos de prescrição médica”. 
RELATORA: Deputada ELCIONE BARBALHO. 
PARECER: pela aprovação. 
Vista conjunta aos Deputados Darcísio Perondi e So-
lange Almeida, em 12/05/2010. 

PROJETO DE LEI Nº 4.938/09 – do Sr. Edmilson Va-
lentim – que “dispõe sobre as condições para a con-
cessão de isenção e remissão da contribuição anual 
devida aos Conselhos de Fiscalização de Profissões 
Regulamentadas”. (Apensados: PL 5725/2009 e PL 
5820/2009) 
RELATOR: Deputado MANATO. 
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PARECER: pela aprovação deste, e pela rejeição do 
PL 5725/2009, e do PL 5820/2009, apensados. 

PROJETO DE LEI Nº 4.944/09 – do Sr. Osório Adriano 
– que “altera o inciso II do art. 1.641 da Lei nº 10.406, 
de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil Brasileiro)”. 
(Apensado: PL 6594/2009) 
RELATOR: Deputado ALCENI GUERRA. 
PARECER: pela aprovação deste, e do PL 6594/2009, 
apensado, com substitutivo. 

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, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 4.959/09 – do Sr. Fernando Co-
ruja – que “modifica a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 
1991, extinguindo o prazo decadencial para que seja 
requerida a revisão do ato de concessão de benefício 
previdenciário no âmbito do Regime Geral de Previ-
dência Social”. 
RELATOR: Deputado JOFRAN FREJAT. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

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 JOFRAN FREJAT. 
PARECER: pela aprovação. 
Vista ao Deputado Roberto Britto, em 26/05/2010. 
O Deputado Roberto Britto apresentou voto em sepa-
rado em 15/06/2010. 

PROJETO DE LEI Nº 5.027/09 – do Sr. William Woo – 
que “dispõe sobre a obrigatoriedade do fornecimento 
de fraldas descartáveis aos idosos”. 
RELATORA: Deputada ANGELA PORTELA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 5.053/09 – do Sr. Bispo Gê Tenuta 
– que “estabelece a obrigatoriedade de divulgação pe-
los bancos de sangue, pelos serviços de hemoterapia 
e outras entidades afins, de informações a respeito da 
doação de medula óssea, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado RIBAMAR ALVES. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 5.087/09 – do Sr. Nelson Bornier 
– que “obriga as indústrias farmacêuticas e as empre-
sas de distribuição de medicamentos, a dar destinação 

adequada a medicamentos com prazos de validade 
vencidos e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado DR. TALMIR. 
PARECER: pela aprovação deste, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 5.119/09 – do Sr. Vital do Rêgo 
Filho – que “acrescenta parágrafos ao art. 94 da Lei nº 
5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo 
Civil, e modifica a redação do art. 80 da Lei nº 10.741, 
de 1º de outubro de 2003, que dispõe sobre o Estatuto 
do Idoso e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado LEONARDO VILELA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 5.137/09 – do Sr. Milton Monti 
– que “dispõe sobre informações quanto à origem e 
qualidade da água utilizada em instalações hidráulicas 
e sanitárias de hotéis”. 
RELATORA: Deputada LUCIANA COSTA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 5.210/09 – do Sr. Dr. Ubiali – que 
“dispõe sobre a obrigatoriedade do enriquecimento 
com cálcio em bebidas à base de soja e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado MAURO NAZIF. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 5.297/09 – da Sra. Dalva Figuei-
redo – que “altera o art. 16 da Lei nº 11.340, de 07 de 
agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), para estabelecer 
que a ação penal nos crimes de violência doméstica 
e familiar contra a mulher é pública e incondicionada”. 
(Apensado: PL 6929/2010) 
RELATORA: Deputada JÔ MORAES. 
PARECER: pela aprovação deste, com substitutivo, e 
pela rejeição do PL 6929/2010, apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 5.359/09 – do Sr. Mauro Nazif – 
que “dispõe sobre o exercício da profissão farmacêu-
tica e do piso salarial profissional da categoria, e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado DR. PAULO CÉSAR. 
PARECER: pela aprovação, com emenda. 
Vista ao Deputado Germano Bonow, em 08/12/2010. 

PROJETO DE LEI Nº 5.383/09 – do Sr. Arnaldo Faria 
de Sá – que “altera a Lei nº 9.503 de 23 setembro de 
1997– Código de Trânsito Brasileiro – para determi-
nar que o valor da taxa para renovação do Exame de 
Aptidão Física e Mental será gratuita ao condutor com 
mais de sessenta e cindo anos de idade”. (Apensado: 
PL 6865/2010) 
RELATOR: Deputado JOFRAN FREJAT. 
PARECER: pela aprovação deste, e pela rejeição do 
PL 6865/2010, apensado. 
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PROJETO DE LEI Nº 5.439/09 – do Sr. Mauro Nazif 
– que “dispõe sobre o piso salarial do Nutricionista”. 
(Apensado: PL 6375/2009) 
RELATOR: Deputado DR. PAULO CÉSAR. 
PARECER: pela aprovação deste, e pela rejeição da 
Emenda 1/2009 da CSSF, e do PL 6375/2009, apen-
sado. 

PROJETO DE LEI Nº 5.494/09 – do Sr. Capitão Assu-
mção – que “torna obrigatório o check-up neurológico 
em pessoas com idade igual ou superior a 50 anos”. 
RELATOR: Deputado MANATO. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 5.510/09 – da Sra. Solange Al-
meida – que “dispõe sobre a obrigação de restaurantes, 
lanchonetes, bares e similares instalarem lavatórios 
nas suas dependências”. 
RELATOR: Deputado GERMANO BONOW. 
PARECER: pela aprovação, nos termos e com a emen-
da adotada pela Comissão de Desenvolvimento, In-
dústria e Comércio. 

PROJETO DE LEI Nº 5.511/09 – da Sra. Solange Al-
meida – que “institui auxílio financeiro ao(s) adotante(s) 
de crianças e adolescentes irmãos”. 
RELATOR: Deputado LEONARDO VILELA. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 5.515/09 – do Sr. Dr. Talmir – 
que “altera os arts. 1.583 à 1.586 da Lei nº 10.406, de 
10 de janeiro de 2002, Código Civil, para aprimorar a 
regulação sobre guarda compartilhada”. (Apensado: 
PL 7152/2010) 
RELATORA: Deputada JÔ MORAES. 
PARECER: pela rejeição deste, e do PL 7152/2010, 
apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 5.599/09 – do Sr. Roberto Alves 
– que “torna obrigatória a contratação de nutricionistas 
para supermercados e varejo de alimentos em todo o 
território brasileiro”. 
RELATOR: Deputado LEONARDO VILELA. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 5.668/09 – do Sr. Celso Maldaner 
– que “altera a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, 
para permitir o recálculo da renda mensal do bene-
fício de segurado que permanece ou que retorna a 
atividade”. (Apensados: PL 5693/2009, PL 6552/2009 
(Apensado: PL 6951/2010) e PL 7369/2010) 
RELATOR: Deputado DR. TALMIR. 
PARECER: pela aprovação deste, do PL 5693/2009, do 
PL 6552/2009, do PL 7369/2010, e do PL 6951/2010, 
apensados, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 5.672/09 – do Sr. Carlos Bezerra 
– que “obriga os hospitais de todo o país a manter em 

local visível de suas dependências aviso informando 
sobre o direito da parturiente a acompanhante”. 
RELATORA: Deputada ALINE CORRÊA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 5.685/09 – do Sr. Gonzaga Pa-
triota – que “cria o Estatuto de Saúde e Segurança 
Doméstica e Familiar do Homem e dá outras provi-
dências”. 
RELATOR: Deputado DR. PAULO CÉSAR. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 5.699/09 – do Sr. Luiz Carlos 
Hauly – que “dispõe sobre o incentivo para médicos e 
odontólogos atuarem em municípios com população de 
até vinte mil habitantes e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado MANATO. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 5.826/09 – do Sr. Ciro Pedrosa – 
que “altera a Lei nº 91, de 28 de agosto de 1935, para 
permitir a declaração de utilidade pública de fundações 
e associações comunitárias que explorem o Serviço de 
Radiodifusão Comunitária há mais de três anos, con-
tados da data da publicação da respectiva portaria de 
autorização pelo Ministério das Comunicações” 
RELATOR: Deputado ANTONIO CRUZ. 
PARECER: pela aprovação. 
Vista à Deputada Cida Diogo, em 08/12/2010. 

PROJETO DE LEI Nº 5.835/09 – do Sr. Ratinho Junior 
– que “altera o § 2º do art. 15 da Lei nº 8.213, de 24 
de julho de 1991, para assegurar a comprovação da 
situação de desemprego por outros meios de prova 
admitidos em direito”. 
RELATOR: Deputado LAEL VARELLA. 
PARECER: pela aprovação, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 5.839/09 – do Sr. Dimas Rama-
lho – que “acrescenta o parágrafo único ao art. 116 da 
Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para garantir o 
envio de correspondência informando que o segurado 
atingiu os requisitos mínimos para aposentadoria por 
idade ou tempo de contribuição”. 
RELATOR: Deputado MANATO. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 5.843/09 – do Sr. Eleuses Paiva 
– que “altera a Lei nº 8.213 de 24 de julho de 1991, 
para estabelecer adicional de tempo de serviço para 
o trabalhador com deficiência que requer aposenta-
doria, vinculada ao RGPS – Regime Geral de Previ-
dência Social”. 
RELATOR: Deputado JOFRAN FREJAT. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 5.936/09 – do Sr. Sabino Castelo 
Branco – que “altera a redação da Consolidação das 
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Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei Nº 
5.452, de 1º de maio de 1943, para vedar a dispensa 
arbitrária ou sem justa causa do trabalhador cuja es-
posa ou companheira gestante não goze do mesmo 
benefício”. 
RELATOR: Deputado PEPE VARGAS. 
PARECER: pela aprovação, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 5.979/09 – do Sr. Mauro Nazif 
– que “acrescenta dispositivo à Lei nº 8.856, de 1º de 
março de 1.994, a fim de dispor sobre o piso salarial 
dos profissionais fisioterapeutas e terapeutas ocupa-
cionais”. 
RELATOR: Deputado DR. PAULO CÉSAR. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 5.988/09 – do Sr. Mendes Ribeiro 
Filho – que “altera a Lei nº 9.250, de 26 de dezembro 
de 1995, que trata da Legislação do Imposto de Renda 
e da outras providências”. 
RELATOR: Deputado LAEL VARELLA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 6.039/09 – do Sr. Rodrigo Rol-
lemberg – que “altera as Leis nºs 8.212, de 24 de julho 
de 1991 e 8.213, de 24 de julho de 1991 e o Decreto 
nº 3.048, de 6 de maio de 1999, para incluir o cata-
dor de material reciclável como segurado especial da 
Previdência Social”. 
RELATOR: Deputado MAURO NAZIF. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 6.071/09 – do Sr. Mauro Bene-
vides – que “acrescenta parágrafo à Lei nº 8.560, de 
29 de dezembro de 1992, para fixar em 10 anos, após 
a maioridade civil, o prazo de prescrição para a ação 
de investigação de paternidade”. 
RELATORA: Deputada SUELI VIDIGAL. 
PARECER: pela rejeição. 
Vista ao Deputado Darcísio Perondi, em 16/06/2010. 

PROJETO DE LEI Nº 6.119/09 – do Sr. Elizeu Aguiar 
– que “concede isenção do Imposto sobre Produtos 
Industrializados incidente sobre motocicletas e bicicle-
tas e reduz a zero as alíquotas da Contribuição para o 
PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento 
da Seguridade Social (COFINS) incidentes sobre a re-
ceita bruta decorrente da venda, no mercado interno, 
desses bens, quando adquiridos por Agentes Comu-
nitários de Saúde”. 
RELATOR: Deputado GERALDO RESENDE. 
PARECER: pela aprovação, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 6.122/09 – do Sr. Roberto Alves 
– que “torna obrigatório a disponibilização de cadei-
ras de roda em escolas públicas de todo o terrritório 
nacional”. 
RELATOR: Deputado LUIZ BASSUMA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 6.146/09 – do Sr. Arlindo Chinaglia 
– que “acrescenta dispositivo à Lei nº 6.932, de 7 de 
julho de 1981, a fim de assegurar gratificação natalina 
aos médicos-residentes”. (Apensados: PL 7055/2010 
e PL 7328/2010) 
RELATOR: Deputado DR. PAULO CÉSAR. 
PARECER: pela aprovação deste, do PL 7055/2010, e 
do PL 7328/2010, apensados, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 6.149/09 – do Sr. Fernan-
do Coruja – que “dá nova redação ao § 1º do art. 26 
da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que “dis-
põe sobre as condições para a promoção, proteção 
e recuperação da saúde, a organização e o funcio-
namento dos serviços correspondentes e dá outras 
providências””. 
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA. 
PARECER: pela aprovação deste, e pela rejeição da Emen-
da 1/2010 da CSSF, e da Emenda 2/2010 da CSSF. 

PROJETO DE LEI Nº 6.206/09 – do Sr. Maurício Trin-
dade – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de inser-
ção do fisioterapeuta nas equipes da Estratégia Saúde 
da Família”. 
RELATOR: Deputado RAIMUNDO GOMES DE MA-
TOS. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 6.347/09 – do Sr. Francisco Rossi 
– que “dispõe sobre a instalação de estabelecimentos 
que comercializem bebidas alcoólicas nas proximidades 
de colégios e escolas”. (Apensado: PL 6491/2009) 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS CHAMA-
RIZ. 
PARECER: pela aprovação deste, e do PL 6491/2009, 
apensado, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 6.355/09 – do Sr. Ribamar Alves 
– que “altera a Lei nº 6.905, de 11 de maio de 1981, 
para destinar a renda líquida de um concurso anual de 
prognóstico sobre o resultado de sorteios de número 
para a Pestalozzi”. (Apensado: PL 6356/2009) 
RELATORA: Deputada ANGELA PORTELA. 
PARECER: pela rejeição deste, e do PL 6356/2009, 
apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 6.444/09 – do Sr. Fábio Faria 
– que “altera dispositivos da Lei nº 11.505, de 18 de 
julho de 2007, e dá outras providências”. (Apensado: 
PL 6445/2009) 
RELATOR: Deputado JOSÉ LINHARES. 
PARECER: pela rejeição deste, e do PL 6445/2009, 
apensado. 
PROJETO DE LEI Nº 6.549/09 – do Sr. Neilton Mulim 
– que “acrescenta dispositivo à Lei nº 8.069,de 13 de 
julho de 1990, para dispor sobre a unificação da data 
de realização da eleição de Conselheiro Tutelar e dá 
outras providências”. 
RELATORA: Deputada ELCIONE BARBALHO. 
PARECER: pela aprovação. 
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PROJETO DE LEI Nº 6.638/09 – do Sr. Pastor Pedro 
Ribeiro – que “obriga a disponibilização de álcool em 
gel em locais de uso coletivo”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS CHAMARIZ. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 6.734/10 – do Sr. Edmar Moreira 
– que “dispõe sobre a concessão de estágio nas insti-
tuição hospitalares e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado HENRIQUE AFONSO. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 6.781/10 – do Sr. Marco Maia – 
que “cria condições especiais de trabalho e aposen-
tadoria para os profissionais de comunicações que 
exercem funções externas”. 
RELATOR: Deputado MILTON VIEIRA. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 6.806/10 – do Sr. Carlos Sampaio 
– que “cria o Programa Nacional de Combate à Reti-
noblastoma e aos Tumores Embrionários e dá outras 
providências”. (Apensado: PL 6909/2010) 
RELATOR: Deputado RAIMUNDO GOMES DE MATOS. 
PARECER: pela aprovação deste, e do PL 6909/2010, 
apensado, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 6.877/10 – do Sr. Jorginho Ma-
luly – que “altera a Lei nº 6.932, de 7 de julho de 1981, 
que “dispõe sobre as atividades do médico residente 
e dá outras providências””. 
RELATOR: Deputado JOFRAN FREJAT. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 6.881/10 – do Sr. Francisco Pra-
ciano – que “acrescenta parágrafos ao art. 2º da lei nº 
10.836, de 9 de janeiro de 2004”. 
RELATORA: Deputada ANGELA PORTELA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 6.922/10 – do Sr. Jovair Arantes 
– que “determina que o Sistema Único de Saúde rea-
lize obrigatoriamente a avaliação médica de crianças, 
até sete anos de idade, para o diagnóstico de fimose, 
preste o serviço de postectomia, em caso de indicação 
médica, e que o Poder Público desenvolva estratégias 
de ampliação da prevenção, da assistência médica e 
da pesquisa relativas ao câncer de pênis”. 
RELATOR: Deputado DR. TALMIR. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 6.939/10 – do Sr. João Dado – que 
“acrescenta parágrafo ao art. 1.609 da Lei nº 10.406, 
de 10 de janeiro de 2002, que institui o Código Civil; 
acrescenta parágrafo único ao art. 1º da Lei nº 8.560, 
de 29 de dezembro de 1992, que regula a investigação 
de paternidade dos filhos havidos fora do casamento 
e dá outras providências; e acrescenta parágrafo ao 
art. 26, da Lei nº 8.069, de 13 de junho de 1990, que 
dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente 
e dá outras providências”. 

RELATOR: Deputado MILTON VIEIRA. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 6.995/10 – do Sr. Antônio Rober-
to – que “altera a redação do art. 11 da Lei nº 8.213, 
de 24 de julho de 1991, e os arts. 12 e 22 da Lei nº 
8.212, de 24 de julho de 1991, para fixar a contribuição 
previdenciária do aposentado que retorna à atividade 
e da empresa para a qual preste serviço”. 
RELATOR: Deputado NEILTON MULIM. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 6.996/10 – do Sr. José Genoíno 
– que “dispõe sobre doação de sangue e células do 
corpo humano vivo para fins de transplante de medu-
la óssea e de outros precursores hematopoéticos, e 
estabelece providências para sua recepção”. 
RELATORA: Deputada RITA CAMATA. 
PARECER: pela aprovação, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 7.000/10 – do Sr. Francisco Rossi 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de siste-
ma de vigilância eletrônica nas escolas de educação 
infantil e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada LUCIANA COSTA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 7.081/10 – do Senado Federal – 
Gerson Camata – (PLS 402/2008) – que “dispõe sobre 
o diagnóstico e o tratamento da dislexia e do Transtorno 
do Deficit de Atenção com Hiperatividade na educa-
ção básica”. (Apensado: PL 3040/2008 (Apensados: 
PL 4933/2009 e PL 5700/2009)) 
RELATORA: Deputada RITA CAMATA. 
PARECER: pela aprovação deste, do PL 5700/2009, e 
do PL 3040/2008, apensados, com substitutivo, e pela 
rejeição do PL 4933/2009, apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 7.209/10 – do Sr. Ricardo Berzoini 
e outros – que “acrescenta o art. 59-A à Lei nº 8.213, 
de 24 de julho de 1991, para dispor sobre o direito à 
informação do segurado do Regime Geral de Previ-
dência Social, quanto a resultados de exames médico-
periciais para concessão de auxílio-doença”. 
RELATOR: Deputado CHICO D’ANGELO. 
PARECER: pela aprovação. 
PROJETO DE LEI Nº 7.334/10 – do Sr. Carlos Bezer-
ra – que “altera a Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 
1971, de forma a vedar a imposição de contratos de 
exclusividade a profissionais de saúde cooperados, e 
configura tal prática como infração à ordem econômi-
ca, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado JOFRAN FREJAT. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 7.552/10 – do Sr. Capitão Assu-
mção – que “dispõe sobre a qualidade de doador de 
sangue e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado RAIMUNDO GOMES DE MATOS. 
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PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 7.604/10 – da Sra. Tonha Maga-
lhães – que “torna obrigatório o pagamento de trata-
mentos na rede privada quando os hospitais públicos 
não dispuserem de vagas, equipamentos ou medica-
mentos para o atendimento de portadores de neopla-
sias malignas” 
RELATOR: Deputado RAIMUNDO GOMES DE MATOS. 
PARECER: pela aprovação. 
RELATÓRIO – Leitura e discussão do Relatório Final 
da Comissão destinada a analisar as Políticas Públicas 
sobre Drogas, do Exterior e do Brasil.

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 20-12-10 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 6.990/10 – do Sr. Eleuses Paiva 
– que “altera o inciso XIV do art. 6º da Lei nº 7.713, 
de 22 de dezembro de 1988, para conceder isenção 
do imposto de renda às pessoas portadoras de defi-
ciência”. 
RELATORA: Deputada ELCIONE BARBALHO. 

COMISSÃO DE TRABALHO, DE  
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 12 
HORÁRIO: 9h30
A – Discussão e votação do relatório final da Subco-
missão Especial Destinada a Analisar o Fundo de Ga-
rantia por Tempo de Serviço – FGTS. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 7.749/10 – do Supremo Tribunal 
Federal – que “dispõe sobre o subsídio de Ministro do 
Supremo Tribunal Federal, referido no art. 48, XV, da 
Constituição Federal, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO SANTIAGO. 
PARECER: pela aprovação, com emendas. 
Vista ao Deputado Sabino Castelo Branco, em 
08/12/2010. 

PROJETO DE LEI Nº 7.753/10 – do MINISTÉRIO PÚ-
BLICO DA UNIÃO – que “dispõe sobre o subsídio do 
Procurador-Geral da República, referido no inciso Xl 
do art. 37 e no § 4º do art. 39, c/c o § 2º do art. 127 e 
a alínea “c” do inciso 1 do § 5º do art. 128, todos da 
Constituição Federal, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO. 
PARECER: pela aprovação, com emendas. 
Vista ao Deputado Sabino Castelo Branco, em 
08/12/2010. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 93/07 – da 
Sra. Luiza Erundina – que “estabelece a criação do 
Segmento Nacional de Finanças Populares e Solidá-
rias e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado EUDES XAVIER. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 
Vista ao Deputado Fernando Nascimento, em 
01/12/2010. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 7.515/10 – do Senado Federal 
– Gilberto Goellner – (PLS 307/2009) – que “autoriza 
o Poder Executivo a criar campus do Instituto Federal 
de Mato Grosso, no Município de Sorriso – MT”. 
RELATOR: Deputado PEDRO HENRY. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 7.673/10 – do Poder Executivo 
– que “autoriza a criação da Empresa de Transporte 
Ferroviário de Alta Velocidade S.A. – ETAV e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado VICENTINHO. 
PARECER: pela aprovação. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 2.882/04 – da Sra. Iriny Lopes – 
que “altera a Lei nº 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, 
para incluir a categoria de amarradores e atracadores 
de navios entre os trabalhadores portuários”. (Apen-
sados: PL 398/2007 e PL 2626/2007) 
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL. 
PARECER: pela rejeição deste e dos PL nºs 398/07 e 
2.626/07, apensados. 
Vista ao Deputado Roberto Santiago, em 
08/12/2010. 

PROJETO DE LEI Nº 6.966/06 – do Sr. Inocêncio Oli-
veira – que “cria a profissão de Cuidador”. (Apensado: 
PL 2880/2008) 
RELATOR: Deputado WILSON BRAGA. 
PARECER: pela aprovação deste e do PL 2.880/08, 
apensado, com substitutivo. 
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Vista ao Deputado Paulo Rocha, em 08/12/2010. 

PROJETO DE LEI Nº 2.234/07 – do Sr. Duarte Nogueira 
– que “altera o art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, que estabelece as normas gerais de licita-
ções e contratos no âmbito da Administração Pública, 
para dispor sobre o pagamento de despesas públicas 
mediante utilização de cartão corporativo”. (Apensa-
dos: PL 2739/2008, PL 2748/2008, PL 2927/2008 e 
PL 3296/2008) 
RELATOR: Deputado EUDES XAVIER. 
PARECER: pela rejeição deste e dos PLs nºs 2.739/08, 
2.748/08, 2.927/08 e 3.296/08, apensados. 
Adiada a discussão por 10 sessões a requerimento do 
Deputado Eudes Xavier, em 07/07/2010. 

PROJETO DE LEI Nº 2.542/07 – do Sr. José Genoíno 
– que “dispõe sobre a Atividade de Inteligência Privada 
e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado MARCIO JUNQUEIRA. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 4.836/09 – do Sr. Mendonça 
Prado – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de pu-
blicação das pesquisas de trabalho e emprego, pro-
duzidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, nas 
escolas brasileiras”. 
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA. 
PARECER: pela aprovação. 
Vista ao Deputado Roberto Santiago, em 
10/11/2010. 
O Deputado Roberto Santiago apresentou voto em 
separado em 16/11/2010. 

PROJETO DE LEI Nº 5.836/09 – do Sr. Ricardo Barros 
– que “altera a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, que 
“dispõe sobre 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 providências””. 
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 6.808/10 – da Sra. Sueli Vidi-
gal – que “disciplina a organização e funcionamento 
da Administração Pública, para fins de absorção da 
mão-de-obra advinda do sistema prisional, nas par-
cerias contratuais e conveniais da Administração Pú-
blica Federal, direta ou indireta, pertinentes às obras 
e serviços”. 
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 6.912/10 – do Sr. Francisco 
Rossi – que “acrescenta o parágrafo único ao art. 31 

da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 – Lei de 
Arbitragem”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO SANTIAGO. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 7.347/10 – da Sra. Rebecca 
Garcia – que “altera a redação do inciso I do art. 473 
da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, a fim de 
ampliar o período da licença nojo”. 
RELATORA: Deputada GORETE PEREIRA. 
PARECER: pela rejeição. 
Vista ao Deputado Paulo Rocha, em 08/12/2010. 

PROJETO DE LEI Nº 7.410/10 – do Sr. Daniel Almei-
da – que “altera o § 9º do art. 8º-E, da Lei nº 11.530, 
de 24 de outubro de 2007, para incluir os agentes de 
trânsito entre os beneficiários do programa Bolsa-
Formação”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO SANTIAGO. 
PARECER: pela aprovação. 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA COM A PARTICIPAÇÃO DA 
COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO 

E SERVIÇO PÚBLICO 

LOCAL: Anexo II, Plenário 05 
HORÁRIO: 10h30min 

A – Audiência Pública: 
“Discutir a Portaria 1510/2009, de 21 de agosto de 
2009, do Ministério do Trabalho, que versa sobre Novo 
Registro eletrônico de ponto– REP”
Iniciativa :
Dep. Renato Molling – CDEIC
Requerimento nº 310/2010
Dep. Sebastião Bala Rocha-CTASP
Requerimento nº 333/2010

Convidados:
RUTH BEATRIZ VASCONCELOS VILELA – Secretária 
de Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho e 
Emprego – MTE;
EMERSON CASALI – Gerente Executivo da Unidade 
de Relações de Trabalho da Confederação Nacional 
da Indústria – CNI;
LAÉRCIO OLIVEIRA – Vice-Presidente da Confede-
ração Nacional do Comércio – CNC;
NARCISO FIGUEIROA JR. – Consultor da Confede-
ração Nacional dos Transportes – CNT e
SÉRGIO LUIZ ALEITE – 1º Secretário Geral da For-
ça Sindical.
OBS: Todos os palestrantes estão com a presença 
confirmada. 
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AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE REC EBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 21-12-10 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 3.572/08 – do Sr. Rodrigo Rollem-
berg – que “dispõe sobre normas gerais acerca da pres-
tação de serviços funerários, administração de cemitérios 
e dá outras providências”. (Apensado: PL 5010/2009) 
RELATORA: Deputada GORETE PEREIRA. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 17-12-10 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 422/07 – do Sr. Flaviano Melo – 
que “”Altera o art. 162, Seção III, e o art. 168, Seção V, 
do Capítulo V do Título II da Consolidação das Leis do 
Trabalho, relativo à segurança e medicina do trabalho e 
dá outras providências.”” (Apensado: PL 3707/2008) 
RELATOR: Deputado MAURO NAZIF. 

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES 

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA COM A PARTICIPAÇÃO  
DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

LOCAL: Anexo II, Plenário 02 
HORÁRIO: 10h 

A – Audiência Pública: 
Tema:
“ESCLARECIMENTOS SOBRE OS ATRASOS E CAN-
CELAMENTOS DE VOOS NOS AEROPORTOS BRA-
SILEIROS”. 
(Requerimentos nºs 207/10-CVT, 208/10-CVT, 262/10-
CDC, 267/10-CDC, 270/10-CDC de autoria dos De-
putados Hugo Leal, Vanderlei Macris, Filipe Pereira, 
Chico Lopes e Carlos Sampaio).

Convidados:
Sr. JOÃO MARCIO JORDÃO – Diretor de Operações 
da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária 
– INFRAERO – (confirmado);
Sr. CARLOS EDUARDO MAGALHÃES DA SILVEIRA 
PELLEGRINO – Diretor de Operações de Aeronaves 
da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC – (con-
firmado);
Sra. LAURA SHERTEL FERREIRA MENDES – Dire-
tora Substituta do Departamento de Proteção e Defe-
sa do Consumidor do Ministério da Justiça – DPDC/
MJ – (confirmada);

Cel. JANOR BASÍLIO DIAS – Gerente de Assuntos 
Regulatórios da TAM Linhas Aéreas – (confirmado);
Sr. ALBERTO FAJERMAN – Diretor de Relações Insti-
tucionais da GOL Linhas Aéreas – (confirmado);
Sr. FERNANDO SPORLEDER – Vice-Presidente de 
Operações da WEBJET Linhas Aéreas – (confirmado); 
e Sr. MARCELO ANDRADE SILVA SCHMIT – Diretor 
do Sindicato Nacional dos Aeroviários – SNA – (con-
firmado). 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 11 
HORÁRIO: 11h30min 
A – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 7.790/10 – do Senado Federal 
– João Vicente Claudino – (PLS 445/2009) – que “de-
nomina “Rodovia Governador Alberto Silva” o trecho 
da rodovia BR-343 compreendido entre as localidades 
de Luís Correia e Bertolínia, no Estado do Piauí”. 
RELATOR: Deputado PEDRO FERNANDES. 
PARECER: pela aprovação. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 3.965/08 – do Sr. Mendes Ribeiro 
Filho – que “denomina “Rodovia General Bento Gonçalves” 
o trecho da rodovia BR-116 entre os Municípios de Porto 
Alegre e Jaguarão, no Estado do Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado BETO ALBUQUERQUE. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 7.400/10 – do Sr. Paulo Pimenta 
– que “altera a Lei nº 10.233 de 5 de junho de 2001, 
dispondo sobre a vistoria de rodovias federais”. 
RELATOR: Deputado CHICO DA PRINCESA. 
PARECER: pela aprovação. 
PROJETO DE LEI Nº 7.455/10 – do Sr. Ribamar Alves 
– que “altera dispositivos da Lei nº 12.009, de 29 de 
julho de 2009, que “Regulamenta o exercício das ativi-
dades dos profissionais em transporte de passageiros, 
“mototaxista”, em entrega de mercadorias e em serviço 
comunitário de rua, e “motoboy”, com o uso de motoci-
cleta; altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
para dispor sobre regras de segurança dos serviços de 
transporte remunerado de mercadorias em motocicletas 
e motonetas – moto-frete, estabelece regras gerais para 
a regulação deste serviço e dá outras providências””. 
RELATOR: Deputado CHICO DA PRINCESA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 7.538/10 – do Sr. Hugo Leal – 
que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que ‘’institui o Código de Trânsito Brasileiro’’, estabele-
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cendo que o proprietário do veículo poderá receber as 
notificações de penalidades também por via de correio 
eletrônico (e-mail)”. 
RELATOR: Deputado CHICO DA PRINCESA. 
PARECER: pela aprovação. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ  

(DIA 16/12/2010) 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 7.364/10 – do Sr. Olavo Calhei-
ros – que “denomina “Policial Federal André Barros” 
o Eixo Viário do Aeroporto Internacional Zumbi dos 
Palmares , situado na BR-104 , Km 91 S/N, Tabuleiro 
do Pinto Rio Largo, no Estado de Alagoas”. 
RELATORA: Deputada MARINHA RAUPP. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 21-12-10 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 7.173/10 – do Senado Federal 
– Garibaldi Alves Filho – (PLS 448/2009) – que “altera 
a Lei nº 11.442, de 5 de janeiro de 2007, que “dispõe 
sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de 
terceiros e mediante remuneração e revoga a Lei nº 
6.813, de 10 de julho de 1980”, para determinar, no 
caso do transporte de produtos perigosos, a obser-
vância de legislação federal específica”. 
RELATOR: Deputado MAURO LOPES. 

PROJETO DE LEI Nº 7.837/10 – do Sr. Maurício Quin-
tella Lessa – que “denomina “ Viaduto Antonio Lins de 
Souza” o viaduto construído no km 82,1 da BR-104, no 
município de Rio Largo, Estado de Alagoas” 
RELATOR: Deputado LÁZARO BOTELHO. 

PROJETO DE LEI Nº 7.847/10 – do Sr. Francisco Rossi 
– que “institui o direito de defesa oral na contestação 
de multa por infração de trânsito aplicada e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado HUGO LEAL. 

PROJETO DE LEI Nº 7.861/10 – do Sr. Vital do Rêgo 
Filho – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997– Código de Trânsito Brasileiro”. 
RELATOR: Deputado HUGO LEAL. 

PROJETO DE LEI Nº 7.864/10 – do Sr. Vital do Rêgo 
Filho – que “acrescenta inciso XX ao art. 181 da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997– Código de Trân-
sito Brasileiro”. 
RELATOR: Deputado BETO MANSUR. 

PROJETO DE LEI Nº 7.909/10 – do Sr. Moreira Men-
des – que “altera o Código de Trânsito Brasileiro, para 
incluir a obrigatoriedade da instalação de bicicletários 
junto aos logradouros públicos”. 
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS. 

PROJETO DE LEI Nº 7.944/10 – do Sr. Rodrigo Maia 
– que “estabelece condições necessárias para a ga-
rantia e preservação da profissão de aeronauta e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado CARLOS ZARATTINI. 

PROJETO DE LEI Nº 7.947/10 – do Sr. Francisco 
Rossi – que “dispõe sobre a instalação de visor digital 
de velocidade nos ônibus interestaduais, e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado MAURO LOPES. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 7.609/10 – do Sr. Wandenkolk 
Gonçalves – 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 especifica. 
A federalização da BR-222, que liga Marabá até São 
Felix do Xingu, no Estado do Pará”. 
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS. 

II – COMISSÕES TEMPORÁRIAS 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 
PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 6493, DE 2009, 
DO PODER EXECUTIVO, QUE “DISPÕE SOBRE A 

ORGANIZAÇÃO E O FUNCIONAMENTO DA POLÍCIA 
FEDERAL” (LEI ORGÂNICA DA POLÍCIA FEDERAL; 
REVOGA DISPOSITIVOS DA LEI Nº 4.878, DE 1965) 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 11 
HORÁRIO: 14h30min 
Reunião Deliberativa: 

A – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 6.493/09 – do Poder Executivo 
– que “dispõe sobre a organização e o funcionamento 
da Polícia Federal”. 
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RELATOR: Deputado LAERTE BESSA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa; pela adequação financeira e or-
çamentária; e, no mérito, pela aprovação deste, com 
substitutivo. 
O Deputado Marcelo Itagiba apresentou voto em se-
parado em 08/12/2010. 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFE-
RIR PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 1610, 

DE 1996, DO SENADO FEDERAL, QUE “DISPÕE 
SOBRE A EXPLORAÇÃO E O APROVEITAMEN-
TO DE RECURSOS MINERAIS EM TERRAS IN-
DÍGENAS, DE QUE TRATAM OS ARTS. 176, PA-
RÁGRAFO PRIMEIRO, E 231, PARÁGRAFO TER-

CEIRO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL”. 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 04 
HORÁRIO: 14h30
Reunião Deliberativa: 
A – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

VOTAÇÃO

PROJETO DE LEI Nº 1.610/96 – do Senado Federal 
– Romero Jucá – (PLS 121/1995) – que “dispõe sobre 
a exploração e o aproveitamento de recursos minerais 
em terras indígenas, de que tratam os arts. 176, pará-
grafo 1º, e 231, parágrafo 3º, da Constituição Federal”. 
(Apensados: PL 7099/2006 (Apensado: PL 7301/2006) 
e PL 5265/2009) 
RELATOR: Deputado EDUARDO VALVERDE. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, boa 
técnica legislativa, adequação financeira e orçamen-
tária do PL nº 1.610/96 e dos PL nº 7.099/06 e PL 
nº 7.301/06, apensados, e das emendas 1/96-CME, 
2/96-CME, 3/96-CME, 4/96-CME, 5/96-CME;1/97-
CADR, 2/97-CADR, 3/99-CADR, 4/99-CADR, 5/99-
CADR, 6/99-CADR, 7/99-CADR, 8/99-CADR, 9/99-
CADR; 1/03-CDC, 2/03-CDC, 3/03-CDC, 4/03-CDC, 
1/08-CESP, 2/08-CESP, 3/08-CESP, 4/08-CESP, 5/08-
CESP, 6/08-CESP, 7/08-CESP, 8/08-CESP, 9/08-CESP, 
10/08-CESP, 11/08-CESP, 12/08-CESP, 13/08-CESP, 
14/08-CESP e 15/08-CESP; e, no mérito, pela apro-
vação deste e dos Projetos de Lei de nºs 7.099/06 e 
7.301/06, apensados, das Emendas 1/96-CME, 2/96-
CME, 5/96-CME; 1/97-CADR, 2/97-CADR, 3/99-CADR, 
4/99-CADR, 5/99-CADR, 6/99-CADR, 7/99-CADR, 8/99-
CADR, 9/99-CADR; 1/03-CDC, 2/03-CDC, 3/03-CDC, 
4/03-CDC, 1/08-CESP, 2/08-CESP, 3/08-CESP, 4/08-
CESP, 7/08-CESP, 8/08-CESP, 9/08-CESP, 10/08-CESP, 
11/08-CESP, 12/08-CESP, 13/08-CESP, 14/08-CESP e 
15/08-CESP e pela rejeição das Emendas 3/96-CME, 
4/96-CME, 5/08-CESP e 6/08-CESP; bem como pela 

constitucionalidade, pela juridicidade, técnica legislativa, 
adequação financeira e orçamentária das emendas apre-
sentadas ao substitutivo, exceto as de nºs 1, 36, 81 e 122, 
de 2008, consideradas inconstituciobnais; e, no mérito, 
pela aprovação das emendas nºs 4, 10, 15, 16, 17, 18, 
29, 30, 49, 48, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 60, 61, 62, 69, 72, 
73, 83, 84, 88, 90, 96, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 109, 
112, 113, 115, 126, 127, 132, de 2008; pela aprovação 
parcial das emendas Nºs 3, 5, 11, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
35, 44, 46, 50, 64, 65, 68, 70, 71, 91, 93, 95, 106, 111, 
114, 116, 117, 120, 121, 124, 134, de 2008; e pela rejei-
ção das emendas nºs 2, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 25, 26, 27, 
28, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 53, 
59, 56, 63, 66, 67, 74,75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 85, 86, 
87, 89, 92, 94, 97, 98, 101, 107, 108, 110, 118, 119, 123, 
125,128, 129, 130, 131,133, 135 e 136, de 2008, todas 
apresentadas ao substitutivo, com Substitutivo. 
Vista conjunta aos Deputados Asdrubal Bentes, João Almei-
da, José Fernando Aparecido de Oliveira, Marcio Junqueira, 
Maria Helena e Moreira Mendes, em 05/11/2008. 
Os Deputados Perpétua Almeida e João Almeida apre-
sentaram votos em separado. 
Adiada a discussão, por cinco sessões, a requeri-
mento do Deputado Márcio Junqueira e outros, em 
02/12/2008.
Adiada a discussão por acordo do Colegiado, em 
13/04/2010. 

ENCERRADA A DISCUSSÃO EM 11/05/10

III – COMISSÕES MISTAS 

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS 
PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Local: Plenário 02, Anexo II
Horário: 15 horas
PAUTA
A – Relatórios
OFÍCIO Nº 21/2010-CN, que “encaminha ao Congresso 
Nacional nos termos do art. 1º, § 6º, da Lei nº 11.948, 
de 16 de junho de 2009, o Relatório Gerencial Trimestral 
do BNDES referente ao primeiro trimestre de 2010”.
RELATORA: Senadora MARISA SERRANO
VOTO: pela convocação do Ministro de Estado da Fa-
zenda, para prestar esclarecimentos sobre a política 
de financiamento do Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social –BNDES, com recursos 
emprestados pelo Tesouro Nacional nos termos do 
requerimento apresentado.
Relatório apresentado à seguinte matéria do Senado 
Federal:

B – Requerimento

REQUERIMENTO Nº 03/2010-CMO, do Sr. Guilherme 
Campos, que “requer a realização de audiência Pública 
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Conjunta com a Comissão Mista de Planos, Orçamentos 
Públicos, do Congresso Nacional e a Comissão de Finan-
ças e Tributação, da Câmara dos Deputados, para debater 
a questão das transferências voluntárias de recursos do 
Orçamento Geral da União, com a presença dos Rela-
tores do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias e do 
Projeto de Lei Orçamentária anual para 2011, do Ministro 
do Planejamento Orçamento e Gestão, do Ministro-Chefe 
da Controladoria-Geral da União, e dos Presidentes do 
Tribunal de Contas da União, da Caixa Econômica Federal 
e da Confederação Nacional de Municípios”.

IV – Coordenação de Comissões Permanentes 

ENCAMINHAMENTO DE MATÉRIA ÀS COMISSÕES 

EM 14/12/2010: 

Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento 
e Desenvolvimento Rural: 
PROJETO DE LEI Nº 7.980/2010 

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania: 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
2.984/2010 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
2.996/2010 

Comissão de Educação e Cultura: 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
2.996/2010 

Comissão de Finanças e Tributação: 
PROJETO DE LEI Nº 7.979/2010 

Comissão de Seguridade Social e Família: 
PROJETO DE LEI Nº 7.946/2010 

Comissão de Trabalho, de Administração e Servi-
ço Público: 
PROJETO DE LEI Nº 7.978/2010 

(Encerra-se a sessão às 23 horas e 36 
minutos.)

DESPACHOS DO PRESIDENTE EM PROPOSIÇÕES

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 3.032-, DE 2010  

(Da Comissão de Relações  
Exteriores e de Defesa Nacional) 

Aprova o Texto do Protocolo Adicional 
ao Acordo de Parceira e Cooperação entre 
o governo da República Federativa do Bra-
sil e o governo da República Francesa com 
vistas à criação de um Centro de Coopera-
ção Policial, celebrado em Brasília, em 7 de 
setembro de 2009 

(Às Comissões de Segurança Pública e 
Combate ao Crime Organizado; Finanças e 
Tributação (Art. 54 Ricd) e Constituição e Jus-
tiça e de Cidadania (Art. 54 Ricd) Proposição 

Sujeita à Apreciação do Plenário Regime de 
Tramitação: Urgência) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 3.033-, DE 2010  

(Da Comissão de Relações  
Exteriores e de Defesa Nacional) 

Aprova o texto do Acordo de Coopera-
ção entre o Governo da República Federa-
tiva do Brasil e o Governo da República de 
Angola no Domínio do Turismo, celebrado 
em Luanda, em 17 de abril de 2009. 

(Às Comissões de Turismo e Desporto 
e Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 
54 Ricd) Proposição Sujeita à Apreciação do 
Plenário Regime de Tramitação: Urgência) 

INDICAÇÃO  
Nº 6.729-, DE 2010  

(Do Sr. Carlos Brandão) 

Sugere a criação do Instituto Federal 
de Educação Profissional e Tecnológica – 
IFET de Presidente Dutra, no Município de 
Presidente Dutra, Estado do Maranhão 

(Publique-se. Encaminhe-se.) 

INDICAÇÃO  
Nº 6.730-, DE 2010 

(Da Comissão Parlamentar de Inqué-
rito destinada a investigar as causas, con-
seqüências e responsáveis pelos desapa-
recimentos de crianças e adolescentes no 
Brasil no período de 2005 a 2007.) 

Sugere a Sua Excelência o Senhor Pre-
sidente da República a criação da Secretaria 
da Criança e Adolescente 

(Publique-se. Encaminhe-se.) 

RECURSO 

Nº 469-, DE 2010  
(Do Sr. João Dado) 

Contra a apreciação conclusiva das 
comissões ao PL 5.649/2009 

(Publique-se. Submeta-se ao Plenário. 
Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário) 

RECURSO 

Nº 470-, DE 2010  
(Do Sr. Zequinha Marinho) 

Para apreciação de proposição pelo 
Plenário da Câmara dos Deputados 

(Apense-se à(ao) Rec-469/2010 => Pl-
5649/2009. Proposição Sujeita à Apreciação 
Do Plenário) 
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PARECERES

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 473-A, DE 2001 

(Do Sr. Antonio Carlos Pannunzio)

Dá nova redação ao inciso XIV do art. 84 
e ao parágrafo único do art. 101 da Constitui-
ção Federal; tendo parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela ad-
missibilidade desta e das de nºs 566/02, 484/05, 
342/09, 393/09, 434/09 e 441/09, apensadas (re-
lator: DEP. ANTONIO CARLOS BISCAIA)

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça de Cidadania

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Vem a este colegiado, para exame de admissi-
bilidade, a Proposta de Emenda à Constituição em 
epígrafe, que institui a alternância entre o Presidente 
da República e o Congresso Nacional, na escolha dos 
Ministros do Supremo Tribunal Federal.

Em sua fundamentação, o autor alega que a par-
ticipação direta do Poder Legislativo na escolha dos 
Ministros do Supremo Tribunal Federal democratizará 
o processo de composição do mais alto órgão judici-
ário nacional. 

Em apenso, acham-se as seguintes proposições:
PEC nº 566, de 2002, de autoria do Deputado 

ALCEU COLLARES, dispondo que os Ministros do Su-
premo Tribunal Federal serão escolhidos e nomeados 
pela composição plena do próprio tribunal, mediante 
aprovação do Senado Federal. Os candidatos serão 
selecionados dentre juízes dos Tribunais Regionais 
Federais, Tribunais de Justiça, membros do Ministério 
Público e advogados;

PEC nº 484, de 2005, do Deputado JOÃO CAM-
POS, estabelecendo a escolha dos Ministros do STF 
pelo Congresso nacional, respeitada uma quarentena 
de quatro anos para os titulares de mandato eletivo, 
cargo de Ministro de Estado ou presidente de partido 
político. Outrossim, ao final do exercício de suas fun-
ções judiciais, os Ministros do STF ficarão inelegíveis 
por quatro anos;

PEC nº 342, de 2009, do Deputado FLÁVIO DINO, 
que dispõe sobre a escolha dos Ministros do Supremo 
Tribunal Federal pelos Poderes Executivo, Legislativo e 
Judiciário, recaindo a escolha sobre nomes constantes 
de listas tríplices apresentadas por tribunais, Ordem 
dos Advogados do Brasil e Conselhos fiscalizatórios;

PEC nº 393, de 2009, de autoria do Deputado JU-
LIÃO AMIN, que dispõe sobre a escolha dos Ministros 

do Supremo Tribunal Federal por um Conselho Eleitoral 
composto de membros do Judiciário federal e estadual, 
advogados, membros do Ministério Público e cidadãos;

PEC nº 441, de 2009, de autoria do Deputado 
CAMILO COLA, que determina que o cargo vago do 
Supremo Tribunal Federal será preenchido pelo decano 
do Superior Tribunal de Justiça;

PEC nº 434, de 2009, da autoria do Deputado 
VIEIRA DA CUNHA, que dispõe sobre a escolha dos 
Ministros do Supremo Tribunal Federal mediante lista 
sêxtupla, elaborada pelo próprio tribunal.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Incumbe a esta Comissão, nos termos do art. 202, 
caput, do Regimento Interno, apreciar as propostas em 
epígrafe quanto à sua admissibilidade.

As proposições foram apresentadas por mais de 
um terço dos membros da Câmara dos Deputados, 
conforme atestado pela Secretaria-Geral da Mesa, 
obedecendo-se assim à exigência dos artigos 60, I, da 
Constituição Federal e 201, I, do Regimento Interno

Não há qualquer atentado à forma federativa de 
Estado, ao voto direto, universal e periódico, à separa-
ção dos poderes e aos direitos e garantias individuais. 
Foram portanto respeitadas as cláusulas pétreas ex-
pressas no art. 60, § 4º da Constituição Federal.

Não estão em vigor quaisquer das limitações cir-
cunstanciais à tramitação das propostas de emenda 
à Constituição expressas no § 1º do art. 60 da Cons-
tituição Federal, a saber: intervenção federal, estado 
de defesa ou estado de sítio.

Não há vício de inconstitucionalidade formal ou 
material na proposta, tendo sido atendidos os pressu-
postos constitucionais e regimentais para sua apresen-
tação e tramitação.

Assim sendo, manifestamo-nos pela admissibili-
dade da Proposta de Emenda à Constituição Nº 473, 
de 2001, assim como das apensadas nº 566, de 2002, 
nº 484, de 2005, nº 342, de 2009, nº 393, de 2009; nº 
441, de 2009; e nº 434, de 2009.

Sala da Comissão, de de 2009. – Deputado José 
Eduardo Cardozo, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidada-
nia, em reunião ordinária realizada hoje, opinou, contra o 
voto do Deputado José Genoíno, pela admissibilidade da 
Proposta de Emenda à Constituição nº 473/2001 e das de 
nºs 566/2002, 484/2005, 342/2009, 393/2009, 434/2009 e 
441/2009, apensadas, nos termos do Parecer do Relator 
substituto, Deputado Antonio Carlos Biscaia. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Eliseu Padilha – Presidente, Colbert Martins e Rodo-

valho – Vice-Presidentes, Antonio Carlos Biscaia, Antonio 
Carlos Pannunzio, Bonifácio de Andrada, Carlos Bezerra, 
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Edmar Moreira, Eduardo Cunha, Felipe Maia, Flávio Dino, 
Francisco Tenorio, Gerson Peres, Indio da Costa, João 
Campos, João Paulo Cunha, José Genoíno, José Maia 
Filho, Luiz Couto, Marcelo Castro, Márcio França, Márcio 
Marinho, Mauro Benevides, Mendes Ribeiro Filho, Osmar 
Serraglio, Paes Landim, Paulo Magalhães, Paulo Maluf, 
Roberto Magalhães, Sandra Rosado, Sérgio Barradas 
Carneiro, Wolney Queiroz, Zenaldo Coutinho, Arnaldo 
Faria de Sá, Arolde de Oliveira, Bispo Gê Tenuta, Car-
los Abicalil, Carlos Melles, Carlos Willian, Chico Lopes, 
Décio Lima, Edson Aparecido, Fátima Bezerra, Geraldo 
Pudim, Hugo Leal, Maurício Rands, Nelson Pellegrino, 
Odílio Balbinotti, Onyx Lorenzoni, Paulo Bauer, Roberto 
Alves, Roberto Santiago, Tadeu Filippelli, Valtenir Pereira, 
Vital do Rêgo Filho e Wellington Roberto. 

Sala da Comissão, 8 de dezembro de 2010. – 
Deputado Eliseu Padilha, Presidente.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 422-B, DE 2005 

(Do Sr. Luiz Couto e outros)

Acrescenta parágrafo ao artigo 125 
da Constituição Federal; tendo parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, pela admissibilidade (relator: 
DEP. BENEDITO DE LIRA); e da Comissão 
Especial, pela aprovação, com substitutivo 
(relator: Deputado MOREIRA MENDES).

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário

Publicação do Parecer da Comissão Especial Des-
tinada a Oferecer Parecer à Proposta de Emenda à 
Constituição nº 422, De 2005, que “Acrescenta Pa-
rágrafo ao Artigo 125 da Constituição Federal”

I – Relatório

Tendo como primeiro subscritor o Deputado LUIZ 
COUTO, a proposição em análise altera o art. 125 da 
Constituição Federal para determinar a criação de varas 
especializadas em matérias que envolvam improbidade 
administrativa nas Justiças estaduais.

Em sua fundamentação, o autor aponta que a cor-
rupção afeta a eficiência das políticas públicas, desviando 
recursos destinados à prestação de serviços públicos à 
população mais carente, facilita o enriquecimento ilícito 
de grupos e pessoas, como também contribui para a 
exclusão social no País. A seu ver, o Estado deve estar 
preparado para punir e recuperar o que foi espoliado 
por atos de corrupção, devendo, para tanto, contar com 
uma estrutura judiciária especializada, ágil e eficaz. As 
varas especializadas aqui propostas, instaladas em 
grandes cidades, com jurisdição ampla, contribuiriam 

para a celeridade da Justiça e constituiriam um instru-
mento posto à disposição da cidadania.

No exercício de sua competência regimental, a 
Comissão de Justiça e de Cidadania opinou, unani-
memente, pela admissibilidade da Proposta em co-
mento, nos termos do parecer do relator, Deputado 
BENEDITO DE LIRA.

Instalada esta Comissão Especial em 13 de ou-
tubro de 2009, tendo como Presidente o nobre Depu-
tado VITAL DO REGO FILHO, não foram oferecidas 
emendas à proposição, conforme permite o art. 202, 
§ 3º, do Regimento Interno desta Casa.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Nos termos do art. 202, § 2º, do Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados, incumbe a esta Comissão 
Especial apreciar a proposta quanto ao seu mérito.

A iniciativa em apreço tem o mérito de propor me-
dida contra um dos mais graves problemas que afligem 
nosso País. O relatório do Global Integrity Report de 2006 
situa o Brasil como apenas moderadamente aparelhado 
para o combate à corrupção, obtendo um resultado de 
73 num total de 100 pontos.1 Segundo a conhecida or-
ganização Transparência Internacional, o País obteve um 
índice de 3,7 (num máximo de 10), ficando em 75º lugar 
dentre os 180 países examinados quanto à corrupção. 
Entre os países da América Latina, o Brasil surge abaixo 
de Chile, Uruguai, República Dominicana, Costa Rica e 
Cuba nessa lista. Países como Itália, Brunei, Coreia do 
Sul, Turquia, África do Sul, Hungria, Geórgia e Gana ob-
tiveram índices melhores do que o Brasil.2

Práticas corruptas causam graves danos à coisa 
pública, desviando preciosos recursos que, de outra 
forma, contribuiriam para a construção da infraestru-
tura de que necessita o País e para a promoção e ma-
nutenção do bem comum. Como exemplo, citamos a 
investigação realizada pela Polícia Federal em 1.770 
laudos de obras realizadas nos 26 Estados brasileiros 
e no Distrito Federal, contratadas com recursos da 
União. Concluiu-se ali que houve um superfaturamento 
médio de 30% nas obras em rodovias, chegando em 
alguns casos a inacreditáveis 250%. Foram 313 obras 
investigadas, e em apenas 58 a Polícia Federal não 
identificou irregularidades, enquanto 168 construções 
apresentavam contratos com preços irreais.3 

1 - GLOBAL Integrity. Brazil: Integrity Scorecard. 2006 Country Re-
ports. Washington-DC, 2010. Disponível em: <http://www.globalintegri-
ty.org/reports/2006/brazil/scorecard.cfm>. Acesso em: 12 jul. 2010.
2 - UOL Notícias. Brasil é o 75º país em índice de percepção de cor-
rupção, atrás de Chile e Uruguai. Uol Notícias. São Paulo, 2009. Dis-
ponível em: <http://noticias.uol.com.br/ultnot/internacional/2009/11/17/
ult1859u1865.jhtm>. Acesso em 12 jul. 2010.
3 - UOL Notícias. PF aponta desvio de R$ 15 bi em obras públi-
cas em oito anos. Uol Notícias. São Paulo, 2008. Disponível em: 
<http://noticias.uol.com.br/especiais/corrupcao/ultnot/2008/09/07/
ult6422u34.jhtm>. Acesso em: 13 jul. 2010.
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Segundo a Controladoria-Geral da União (CGU), 
R$ 3,3 bilhões deveriam ser restituídos à União entre 
2001 e 2008 (até final de junho), como resultado dos 
cerca de doze mil processos que foram abertos no 
órgão nesse período para investigar irregularidades 
nos gastos do dinheiro público. Conforme noticia o 
jornal Folha de São Paulo, um estudo da Federa-
ção das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) 
estima que o Brasil perca em média US$ 6,5 bilhões 
por ano com a corrupção.4 

Uma pesquisa realizada pela Transparência Bra-
sil junto ao setor privado apontou que 74% do públi-
co consultado afirmou ser a corrupção um obstáculo 
muito importante para o desenvolvimento empresarial 
no Brasil. Num detalhe significativo, cerca de 70% das 
empresas afirmam gastar até 3% de seu faturamento 
com o pagamento de propinas. Para 25% das empre-
sas, esse custo se situa entre 5% e 10%. Do total pes-
quisado, 62% das empresas afirmaram já terem sido 
sujeitas a pedidos de propina.5 Esses dados mostram 
a gravidade do problema, que demanda um conjunto 
integrado de ações destinadas a combatê-lo.

Nesse contexto, mostra-se fundamental a exis-
tência de um Poder Judiciário ágil e eficiente, capaz 
de responder rápida e vigorosamente aos casos de 
corrupção que lhe sejam submetidos. Um estudo sobre 
entraves ao desenvolvimento patrocinado pelo Banco 
Mundial aponta a baixa confiabilidade do Judiciário 
como um grave obstáculo ao desenvolvimento e à 
redistribuição de riqueza. Na América Latina, 70% 
das empresas entrevistadas afirmaram que tribunais 
ineficientes e imprevisíveis representam um grande 
problema para a sua operação, não sendo capazes 
de oferecer proteção contra ações criminosas.6 A atu-
ação dos juizes mostra-se, assim, essencial para as-
segurar o combate eficiente à cobrança de propinas, 
apropriação privada do Estado, fraudes fiscais e em 
licitações, bem como outros casos de malversação 
de recursos públicos. Dá, outrossim, resposta clara 
à população do País quanto à intolerância da ilega-
lidade, criando um ambiente onde pode prosperar 
o empreendimento empresarial, o desenvolvimento 
econômico e a salvaguarda do interesse público. 

A proposta em exame vai ao encontro das me-
didas sugeridas pela Organização para Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que reco-
menda o estabelecimento de mecanismos específicos 
capazes de investigar e punir eficazmente os casos 
de corrupção encontrados no âmbito do setor públi-
co. Segundo essa organização, “os poderes públicos 
devem não apenas definir as sanções legais, mas 
igualmente fazer com que essas sanções possam, 

em caso de infração, ser aplicadas de modo eficaz, 
proporcional e dentro do prazo pretendido.”7 

No mesmo sentido, o Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) propôs em 
1999 a adoção de cortes específicas competentes 
para os casos de corrupção, especialmente na Ásia, 
com experiências existentes no Quênia, Filipinas e 
Paquistão. Os defensores desse sistema apontam 
que, nos casos em que o Judiciário é deficiente – 
como no Brasil –, juízos específicos competentes 
para julgar delitos de corrupção são um instrumen-
to importante para garantir que os culpados sejam 
efetivamente processados e punidos. Ressalva-se, 
entretanto, que são também essenciais a existência 
de um arcabouço legal adequado, bem como a im-
parcialidade, independência, transparência e respon-
sabilidade funcional desses juizes, que deverão ter 
um nível de especialização compatível e receber os 
recursos necessários à sua missão.8

No Brasil, nosso regime constitucional consagra 
o Judiciário como órgão central no controle da Ad-
ministração Pública, Poder que realiza a verificação 
da adequação dos atos do Estado com as normas 
legais que os regem. Na lição de Hely Lopes Meirel-
les, “ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos 
os aspectos de legalidade e legitimidade para des-
cobrir e pronunciar a nulidade do ato administrativo 
onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a 
encubra.”9 A presente proposta reforça essa compe-
tência constitucional de modo significativo, razão pela 
qual somos favoráveis à sua aprovação.

4 - UOL Notícias. Desvios já consumiram mais de R$ 3 bilhões 
dos cofres públicos no Brasil na década. Uol Notícias. São Paulo, 
2008. Disponível em: <http://noticias.uol.com.br/especiais/corrupcao/
ultnot/2008/08/29/ult6422u26.jhtm>. Acesso em: 13 jul. 2010. 
5 - TRANSPARÊNCIA Brasil. Corrupção no Brasil: a perspectiva do 
setor privado, 2003. Pesquisas & Indicadores. São Paulo, 2004. Dis-
ponível em: < http://www.transparencia.org.br/docs/perspec-privado-
2003.pdf>. Acesso em 13 jul. 2010.
6 - BRUNETTI, A.; Kisunko, G.; Weder, B. Institutional Obstacles to 
Doing Business: Region-by-Region Results from a Worldwide Survey 
of the Private Sector. Banco Mundial. Working Papers and Articles. 
Washington, DC, 1997, p. 19. Disponível em: < http://go.worldbank.
org/7WOSHPJCH0>. Acesso em: 14 jul. 2010.
7 - ORGANIZAÇÃO para a Cooperação e Desenvolvimento Eco-
nômico (OCDE). Éviter que la corruption e la fraude n’entachent 
les contrats publics. OCDE, Recommandation de l’OCDE sur le 
renforcement de l’intégrité dans les marchés publics. Paris, 2008. 
Disponível em: <http://www.oecd.org/dataoecd/31/24/41768941.
pdf>. Acesso em: 14 jul. 2010.
8 - U4 Anti-corruption Resource Centre. Special courts for corrup-
tion cases. Noruega. Disponível em: <http://www.u4.no/helpdesk/
helpdesk/queries/query19.cfm>. Acesso em: 14 jul. 2010.
9 - MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 29. ed. 
rev. e atual. São Paulo: Malheiros Editores, 2004, p. 681.



Dezembro de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 15 51589 

Finalmente, vale destacar que a redação da Pro-
posta merece reparos, visto que o § 5º que se pretende 
acrescentar ao art. 125 já foi introduzido pela Emenda 
Constitucional Nº 45, de 2004 (reforma do Poder Judi-
ciário). Faz-se necessária portanto essa adequação na 
redação do texto, que realizamos no substitutivo ora 
apresentado, renumerando o dispositivo para § 8º.

Diante do exposto, manifestamo-nos pela aprova-
ção da Proposta de Emenda à Constituição Nº 422, de 
2005, nos termos do substitutivo aqui oferecido.

Sala da Comissão, 3 de agosto de 2010. – De-
putado Moreira Mendes, Relator.

SUBSTITUTIVO À PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº 422, DE 2005

Dispõe sobre a criação de varas espe-
cializadas em improbidade administrativa 
nas Justiças estaduais, acrescentando o § 
8º ao art. 125 da Constituição Federal.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal, nos termos do art. 60 da Constituição Federal, 
promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional:

Art. 1º. O art. 125 da Constituição Federal passa 
a vigorar acrescido do seguinte § 8º:

“Art. 125 ... ............................................
§ 8º. Para as matérias que envolvam im-

probidade administrativa, o Tribunal de Justiça 
proporá a criação de varas especializadas, 
com competência exclusiva para questões de 
interesse da administração pública.”

Art. 2º. Esta Emenda Constitucional entra em vi-
gor na data de sua publicação.

Sala da Comissão, 3 de agosto de 2010. – De-
putado Moreira Mendes, Relator.

PARECER DA COMISSÃO

A Comissão Especial destinada a proferir pare-
cer à Proposta de Emenda à Constituição nº 422-A, 
de 2005, do Sr. Luiz Couto, que “acrescenta parágrafo 
ao Artigo 125 da Constituição Federal”, em reunião or-
dinária realizada hoje, opinou pela aprovação da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 422-A, de 2005, 
com substitutivo, nos termos do parecer do Relator, 
Deputado Moreira Mendes.

Estiveram presentes os Deputados Cláudio Ca-
jado, Eduardo Valverde, Francisco Praciano, Geraldo 
Pudim, Jofran Frejat, Luiz Couto, Moreira Mendes, 
Nelson Trad, Vital do Rêgo Filho, Mauro Benevides, 
Osmar Serraglio e Veloso.

Sala da Comissão, 1 de dezembro de 2010. – 
Deputado Vital do Rêgo Filho, Presidente Deputado 
Moreira Mendes Relator.

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO

Dispõe sobre a criação de varas espe-
cializadas em improbidade administrativa 
nas Justiças estaduais, acrescentando o § 
8º ao art. 125 da Constituição Federal.

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

Art. 1º. O art. 125 da Constituição Federal passa 
a vigorar acrescido do seguinte § 8º:

“Art. 125 .. .............................................
§ 8º. Para as matérias que envolvam im-

probidade administrativa, o Tribunal de Justiça 
proporá a criação de varas especializadas, 
com competência exclusiva para questões de 
interesse da administração pública.”

Art. 2º. Esta Emenda Constitucional entra em vi-
gor na data de sua publicação.

Sala da Comissão, 1º de dezembro de 2010. – 
Deputado Vital Do Rêgo Filho Presidente Deputado 
Moreira Mendes, Relator.

PROJETO DE LEI Nº 7.140-B, DE 2002 
(Do Sr. Lincoln Portela)

Altera o Código de Defesa do Consu-
midor de forma a garantir o acesso gratuito 
dos consumidores aos serviços de aten-
dimento; tendo pareceres: da Comissão 
de Economia, Indústria e Comércio, pela 
aprovação deste e dos de nºs 518/2003, 
743/2003, 1838/2003, e 2038/2003, apensa-
dos, com substitutivo (relator: DEP. ALEX 
CANZIANI); e da Comissão de Defesa do 
Consumidor, pela aprovação deste, dos PLs 
518/2003, 743/2003, 1838/2003, e 2038/2003, 
apensados, e das Emendas apresentadas na 
Comissão, com substitutivo (relator: DEP. 
CARLOS SAMPAIO).

Despacho: Às Comissões de : Econo-
mia, Indústria e Comércio Defesa do Consu-
midor, Econstituição e Justiça e de Cidadania 
(Art. 54) 

Apreciação: Proposição Sujeita à Aprecia-
ção Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II

Publicação do Parecer dacomissão de Defesa do 
Consumidor

I – Relatório

Na reunião ordinária realizada hoje pela Comis-
são de Defesa do Consumidor, fui designado Relator 
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Substituto do projeto de lei em análise, sendo que 
adotei na íntegra o parecer apresentado pelo nobre 
Deputado Carlos Sampaio, relator da matéria, o qual 
passo a transcrever.

O Projeto de Lei nº 7.140, de 2002, apresentado 
pelo nobre Deputado Lincoln Portela, determina o aces-
so gratuito aos serviços de atendimento ao consumidor, 
para o fornecimento de informações, o esclarecimento 
de dúvidas e o atendimento a reclamações.

Com tal finalidade, propõe alteração do artigo 6º 
do Código de Defesa Consumidor.

Estabelece ainda a aplicação das sanções ad-
ministrativas dispostas pela Lei nº 8.078, de 11 de se-
tembro de 1990 (artigo 55), aos infratores do disposto 
acima mencionado. No caso das prestadoras de serviço 
de telefonia fixa, aplicam-se as sanções previstas na 
Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997 (artigo 173).

Na justificação apresentada, o ilustre Autor sa-
lienta a substituição maciça, que vem ocorrendo nos 
últimos anos, das ligações telefônicas de acesso 0800 
pelas de código 0300, o que impõe custo elevado à 
população.

Conclui que esta substituição, obrigando o con-
sumidor a pagar pela informação ou esclarecimento 
junto ao fabricante de um produto, viola um direito fun-
damental do consumidor.

Foram apensados ao projeto em apreciação os 
Projetos de Lei de nºs 518, do Deputado Ronaldo Vas-
concellos; 743, da Deputada Maninha; 1.838, do De-
putado Marcos de Jesus; e 2.038, do Deputado Pastor 
Frankembergen; todos apresentados em 2003. 

Tendo o mesmo objetivo, as proposições apen-
sadas apenas divergem da forma de estabelecer a 
obrigatoriedade da prestação de atendimento gratuito 
aos consumidores. 

Nos termos regimentais (art. 24, II), compete-nos 
manifestar sobre o mérito da proposição e seus apen-
sos. No prazo regimental, foram apresentadas duas 
emendas à proposição.

II – Voto do Relator

Consideramos altamente louvável a iniciativa dos 
ilustres Autores dos projetos de lei em apreciação. Seu 
mérito, de tão evidente, dispensa-nos de longos co-
mentários adicionais.

Neste sentido, manifestamos nosso apoio ao voto 
da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria 
e Comércio, que aprovou as proposições em exame. 
Realmente, o Substitutivo adotado naquela Comissão, 
constitui-se em síntese primorosa dos textos das pro-
posições em exame.

Entretanto, gostaríamos de propor duas alterações 
para maior adequação do Substitutivo à realidade.

Nossa primeira sugestão é no sentido de a obri-
gatoriedade da prestação gratuita do serviço em apreço 
não ser estendida às microempresas. Estas, indubita-
velmente, não podem arcar com os custos adicionais 
advindos. Ademais, as sanções administrativas pre-
vistas pelo Código de Proteção e Defesa do Consu-
midor estão dispostas em seu artigo 56, e não no de 
número 55, conforme se encontra no texto original do 
Substitutivo adotado na Comissão de Desenvolvimento 
Econômico, Indústria e Comércio.

Propomos também alteração no prazo da entrada 
em vigência da norma legal preconizada. Propomos 
um prazo de vacatio legis de noventa dias, contados a 
partir da data de sua publicação, para que os fornece-
dores de bens e serviços e as prestadoras de serviços 
telefônicos disponham de um tempo mínimo necessá-
rio, para as providências operacionais que permitirão 
a reimplantação do serviço de atendimento gratuito 
ao consumidor. 

Diante do exposto, votamos pela aprovação do 
Projeto de Lei de nºs 7.140, de 2002; dos seus apen-
sos, Projetos de Lei nºs 518/03, 743/03, 1.838/03 e 
2.038/03, e das emendas a ele apresentadas, nos ter-
mos do Substitutivo em anexo.

 Sala da Comissão, 1 de dezembro de 2010. – 
Deputado Carlos Sampaio Deputado Vinicius Car-
valho, Relator Relator Substituto.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE  
LEI Nº 7.140, DE 2002 

(apensos os PL nºs 518, de 2003; 743,  
de 2003; 1.838, de 2003; e 2.038, de 2003)

Altera o Código de Defesa do Con-
sumidor de forma a garantir o acesso gra-
tuito dos consumidores aos serviços de 
atendimento.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei altera o Código de Defesa do 

Consumidor de forma a garantir o acesso gratuito dos 
consumidores aos serviços de atendimento. Art. 2º Os 
art. 6º e 39 da Lei nº 8.078, de 1990, passam a vigorar 
com as seguintes alterações:

“Art. 6º.... ...............................................
XI – o acesso gratuito a Serviços de Aten-

dimento ao Consumidor – SAC com o objetivo 
de obter informações, apresentar reclamações 
e dirimir dúvidas sobre produtos comercializa-
dos e serviços prestados.

Art. 39 . ..................................................
XIII – cobrar pelos serviços referidos no 

inciso XI do art. 6º, bem como pelo acesso 
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telefônico, ou via Internet, às centrais de aten-
dimento ao consumidor. “

Art. 3º Os fornecedores de bens e serviços que 
disponibilizarem centrais de atendimento em desacor-
do com o estabelecido nesta Lei estarão sujeitos às 
sanções administrativas definidas no art. 56 da Lei nº 
8.078, de 11 de setembro de 1990.

Art. 4º As prestadoras de serviço de telefonia 
fixa comutada que comercializarem códigos de aces-
so para os fornecedores de bens e serviços em de-
sobediência ao disposto nesta Lei estarão sujeitas às 
sanções previstas no art. 173 da Lei nº 9.472, de 16 
de julho de 1997.

Art. 5º Esta lei entra em vigor no prazo de 90 
(noventa dias) de sua publicação.

Sala da Comissão, 1 de dezembro de 2010. – 
Deputado Carlos Sampaio, Deputado Vinicius Car-
valho, Relator Relator Substituto.

III – Parecer da Comissão 

A Comissão de Defesa do Consumidor, em reu-
nião ordinária realizada hoje, aprovou o Projeto de Lei nº 
7.140/2002 e os PLs 518/2003, 743/2003, 1838/2003 e 
2038/2003, apensados, e as Emendas 1/2007 e 2/2007 
da CDC, na forma do substitutivo, nos termos do Pare-
cer do Relator, Deputado Vinicius Carvalho. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados 
Claudio Cajado – Presidente; Walter Ihoshi e Vinicius 
Carvalho – Vice-Presidentes; Ana Arraes, Antonio Cruz, 
Carlos Sampaio, Celso Russomanno, Chico Lopes, 
Dr. Nechar, Felipe Bornier, Filipe Pereira, José Carlos 
Araújo, Leo Alcântara, Luiz Bittencourt, Roberto Britto, 
Edio Lopes e Elismar Prado. 

Sala da Comissão, 1 de dezembro de 2010. – 
Deputado Claudio Cajado Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 206-B, DE 2003 
(Do Sr. Roberto Magalhães) 

Acrescenta um parágrafo ao art. 482 
da Consolidação das Leis do Trabalho, ver-
sando sobre a justa causa na rescisão de 
contrato de trabalho em caso de alcoolismo; 
tendo pareceres: da Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público, pela 
aprovação deste, com substitutivo e pela 
rejeição do de nº 4.518/04, apensado (re-
lator: DEP. TARCÍSIO ZIMMERMANN); e da 
Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, pela constitucionalidade, juri-
dicidade e técnica legislativa deste, do de 
nº 4.518/04, apensado, com substitutivo, e 
do Substitutivo da Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público, com 

subemenda (relator: DEP. SÉRGIO BARRA-
DAS CARNEIRO).

Despacho: Às Comissões de: Trabalho, 
de Administração e Serviço Público; e Consti-
tuição e Justiça e de Cidadania (Art. 54)

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia-
ção conclusiva pelas Comissões – Art. 24, II

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

O presente projeto, do Ilustre Deputado Rober-
to Magalhães, visa acrescentar parágrafo ao art. 482 
da CLT, com o objetivo de dispor sobre a justa causa 
para a dispensa do empregado em caso de embria-
guez habitual ou em serviço. 

Assim, determina o referido dispositivo que a 
rescisão por justa causa somente poderá se fazer 
mediante prévia licença para tratamento específico 
da doença do alcoolismo, com duração mínima de 
sessenta dias.

O Ilustre autor justifica a medida alegando que nos 
idos de 1943, ano em que foi decretada a Consolidação 
das Leis do Trabalho, o alcoolismo era considerado um 
vício e não uma enfermidade, daí o tratamento legal 
dispensado à matéria pelo referido art. 482.

Ao projeto, foi apensado o PL Nº 4.518, de 2004, 
de autoria do Ilustre Deputado Enio Bacci, que Altera 
a CLT, definindo alcoolismo como doença em eventual 
demissão do empregado e dá outras providências.

Em reunião ordinária realizada no dia 3 de agosto 
de 2005, a Comissão de Trabalho, de Administração 
e Serviço Público aprovou o projeto de lei, com Subs-
titutivo, e rejeitou o PL nº 4.518, de 2004, apensado, 
nos termos do parecer vencedor do Relator, Deputado 
Tarcísio Zimmermann. A Deputada Dra. Clair apresen-
tou voto em separado e o parecer do Deputado Isaías 
Silvestre passou a constituir voto em separado.

O Deputado Tarcísio Zimmermann, em seu pa-
recer vencedor, alegou que urge revogar a possibili-
dade da despedida por justa causa por alcoolismo. 
Zimmermann justifica seu voto pelo fato de que o 
Substitutivo apresentado pelo Relator original, Depu-
tado Isaías Silvestre, apesar de avançar em relação 
à legislação primitiva do projeto, ao esclarecer que a 
licença será remunerada, não exclui a embriaguez 
habitual ou em serviço como causa para a rescisão 
do contrato de trabalho pelo empregador, razão pela 
qual apresenta Substitutivo revogando a alínea “f” do 
art. 482 da CLT.

Esgotado o prazo regimental, não foram apre-
sentadas emendas às proposições. 

É o relatório.
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II – Voto do Relator

As normas constitucionais, cujo exame cabe a 
esta Comissão, estão obedecidas no Projeto de Lei 
Nº 206, de 2003, no Projeto de Lei Nº 4.518, de 2004, 
e no Substitutivo adotado pela Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público:

Competência legislativa da União (art. 22, inciso I);
Atribuição do Congresso Nacional, com posterior 

pronunciamento do Presidente da República (art. 48);e
Legitimidade da iniciativa concorrente (art. 61, 

caput).
No entanto, alguns dispositivos das proposições 

merecem reparos quanto à técnica legislativa, pelos 
seguintes motivos:

O art. 1º do Projeto de Lei nº 4.518, de 2004, por 
falta de clareza do enunciado a ser alterado e pela au-
sência das letras NR, entre parênteses, no dispositivo 
modificado, bem como o art. 2º do mesmo projeto em 
virtude da existência da cláusula revogatória geral. Tudo 
isso está em discordância com a Lei Complementar 
nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, razão pela qual su-
gerimos Substitutivo à proposição;

A ementa do Substitutivo, aprovado pela Comis-
são de Trabalho, de Administração e Serviço Público, 
que está em desacordo com o seu art. 1º. 

Diante do acima exposto, votamos:
I – pela constitucionalidade, juridicidade e boa 

técnica legislativa do Projeto de Lei Nº 206, de 2003, 
e do Substitutivo adotado pela Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público, com a subemen-
da anexa; e

II – pela constitucionalidade, juridicidade e boa 
técnica legislativa do Projeto de Lei Nº 4.518, de 2004, 
nos termos do Substitutivo anexo.

Sala da Comissão, em 19 de maio de 2009. – De-
putado Sérgio Barradas Carneiro, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO  
DE LEI No 206, DE 2003 

Acrescenta um parágrafo ao art. 482 da 
Consolidação das Leis do Trabalho, versan-
do sobre a justa causa na rescisão de con-
trato de trabalho, em caso de alcoolismo.

SUBEMENDA 

Dê-se à ementa do Substitutivo adotado pela 
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público, a seguinte redação:

“Revoga a alínea “f” do art. 482 da Con-
solidação das Leis do Trabalho, a fim de excluir 

a embriaguez habitual ou em serviço como 
causa para a rescisão do contrato de trabalho 
pelo empregador.”

Sala da Comissão, 19 de maio de 2009. – Depu-
tado Sérgio Barradas Carneiro, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO  
DE LEI Nº 4.518, DE 2004

Dá nova redação a alínea “f” do art. 
482 da Consolidação das Leis do Trabalho, 
a fim de dispor que a embriaguez habitual 
somente será causa para a rescisão do con-
trato de trabalho pelo empregador quando, 
comprovadamente, prejudique o serviço.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A alínea “f” do art. 482 da Consolidação 

das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943, passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 482.... ........................................... .
.. ............................................................
f) embriaguez que, comprovadamente, 

prejudique o serviço.” (NR)

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

Sala da Comissão, em 19 de maio de 2009. De-
putado Sérgio Barradas Carneiro.

III – Parecer da Comissão 

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 206-A/2003, 
do de nº 4.518/2004, apensado, com substitutivo, e do 
Substitutivo da Comissão de Trabalho, de Administra-
ção e Serviço Público, com subemenda, nos termos 
do Parecer do Relator, Deputado Sérgio Barradas 
Carneiro. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Eliseu Padilha – Presidente, Colbert Martins e 

Rodovalho – Vice-Presidentes, Antonio Carlos Biscaia, 
Antonio Carlos Pannunzio, Bonifácio de Andrada, Carlos 
Bezerra, Edmar Moreira, Eduardo Cunha, Felipe Maia, 
Flávio Dino, Francisco Tenorio, Gerson Peres, Indio da 
Costa, João Campos, João Paulo Cunha, José Genoíno, 
José Maia Filho, Luiz Couto, Marcelo Castro, Márcio 
França, Márcio Marinho, Mauro Benevides, Mendes 
Ribeiro Filho, Osmar Serraglio, Paes Landim, Paulo 
Magalhães, Paulo Maluf, Roberto Magalhães, Sandra 
Rosado, Sérgio Barradas Carneiro, Wolney Queiroz, 
Zenaldo Coutinho, Arnaldo Faria de Sá, Arolde de Oli-
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veira, Bispo Gê Tenuta, Carlos Abicalil, Carlos Melles, 
Carlos Willian, Chico Lopes, Décio Lima, Edson Apa-
recido, Fátima Bezerra, Geraldo Pudim, Hugo Leal, 
Maurício Rands, Nelson Pellegrino, Odílio Balbinotti, 
Onyx Lorenzoni, Paulo Bauer, Roberto Alves, Rober-
to Santiago, Tadeu Filippelli, Valtenir Pereira, Vital do 
Rêgo Filho e Wellington Roberto. 

Sala da Comissão, 8 de dezembro de 2010. – 
Deputado Eliseu Padilha Presidente.

SUBEMENDA ADOTADA PELA CCJC  
AO SUBSTITUTIVO DA CTASP AO PROJETO  

DE LEI No 206-A, DE 2003 

Dê-se à ementa do Substitutivo ado-
tado pela Comissão de Trabalho, de Ad-
ministração e Serviço Público, a seguinte 
redação:

“Revoga a alínea “f” do art. 482 da Con-
solidação das Leis do Trabalho, a fim de excluir 
a embriaguez habitual ou em serviço como 
causa para a rescisão do contrato de trabalho 
pelo empregador.”

Sala da Comissão, 8 dezembro de 2010. – De-
putado Eliseu Padilha, Presidente.

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA CCJC  
AO PROJETO DE LEI Nº 4.518, DE 2004

Dá nova redação a alínea “f” do art. 
482 da Consolidação das Leis do Trabalho, 
a fim de dispor que a embriaguez habitual 
somente será causa para a rescisão do con-
trato de trabalho pelo empregador quando, 
comprovadamente, prejudique o serviço.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A alínea “f” do art. 482 da Consolidação 

das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943, passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 482 .................................................
f) embriaguez que, comprovadamente, 

prejudique o serviço.” (NR)

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

Sala da Comissão, 8 de dezembro de 2010. – 
Deputado Eliseu Padilha, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 4.529-A, DE 2004 
(Da Comissão Especial destinada  
a acompanhar e estudar propostas  

de Políticas Públicas para a Juventude)

Dispõe sobre o Estatuto da Juventude 
e dá outras providências; tendo parecer da 
Comissão Especial pela constitucionalida-
de, juridicidade, boa técnica legislativa e 

pela adequação financeira e orçamentária 
e, no mérito, pela aprovação deste, dos de 
nºs 6.923/06, 27/07 e 6.010/07, apensados, 
com substitutivo; e pela rejeição dos de nºs 
280/07 (885/07, 1.604/07, 4.502/08, 1.259/07 
e 5.721/09), apensados. (RELATORA: Depu-
tada MANUELA D’ÁVILA).

Despacho: Constitua-se Comissão Es-
pecial, Conforme o art. 34, ii, do Ricd, a Ser 
Integrada Pelas Seguintes Comissões: Direitos 
Humanos e Minorias; Viação e Transportes; Tu-
rismo e Desporto; Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável; Trabalho, de Administração 
e Serviço Público; Educação e Cultura; Segu-
ridade Social e Família; Finanças e Tributação 
(Mérito e art. 54, ricd) e Constituição e Justiça 
e de Cidadania (Mérito e art. 54, Ricd)

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário 

Publicação do Parecer dacomissão Especial Des-
tinada a Proferir Parecer ao Projeto de lei nº 4.529, 
de 2004, da Comissão Especial Destinada a Acom-
panhar e Estudar Propostas de Políticas Públicas 
Para a Juventude, que “Dispõe Sobre o Estatuto da 
Juventude e dá Outras Providências”.

I – Relatório

O Projeto de Lei nº 4.529, de 2004, de autoria da 
Comissão Especial destinada a acompanhar e estudar 
propostas de Políticas Públicas para a Juventude, dis-
põe sobre o Estatuto da Juventude, regulando os direi-
tos específicos dos jovens e estabelecendo diretrizes 
para elaboração de políticas de juventude, bem como 
cria a Rede e o Sistema Nacionais de Juventude.

Sujeita à apreciação do Plenário, a proposição 
recebeu despacho da presidência para constituição de 
comissão especial, conforme o Art. 34, II, do RICD, a 
ser integrada pelas seguintes comissões: de Direitos 
Humanos e Minorias; Viação e Transportes; Turismo e 
Desporto; Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentá-
vel; Trabalho, de Administração e Serviço Público; Edu-
cação e Cultura; Seguridade Social e Família; Finanças 
e Tributação (Mérito e Art. 54, RICD) e Constituição e 
Justiça e de Cidadania (Mérito e Art. 54, RICD).

O projeto original é resultado do trabalho desen-
volvido pelos parlamentares que atuavam nas questões 
juvenis, na então recém-formada Frente Parlamentar 
em Defesa da Juventude que fez gestões com vistas 
à criação da Comissão Especial Destinada a Acompa-
nhar e Estudar Propostas de Políticas Públicas para a 
Juventude, o que ocorreu em 7 de maio de 2003.

A citada Comissão organizou os seus trabalhos 
no sentido de apurar os problemas e os anseios dos 
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jovens brasileiros. Para tanto, convocou audiências pú-
blicas temáticas sobre os temas: educação e cultura; 
trabalho; saúde e sexualidade; desporto e lazer; famí-
lia, cidadania, consciência religiosa, exclusão social e 
violência e minorias. Nesse contexto, foi realizada a 
Semana do Jovem, tendo como ponto alto, o Seminário 
Nacional de Juventude, em Brasília, que reuniu mais 
de 700 jovens de todo o Brasil, além de especialistas 
na questão juvenil e gestores públicos. 

A proposição que ora relatamos, portanto, foi, 
em sua origem, uma ausculta dos jovens brasileiros, 
dos especialistas nas questões de juventude e dos 
gestores públicos visando à formulação de uma carta 
de direitos da juventude brasileira.

Além disso, durante o período de tempo que 
transcorreu entre a elaboração do PL 4.529/04 e a 
instalação desta Comissão, foram apresentados nove 
projetos de lei que compõem o conjunto de proposi-
ções a serem por nós apreciados:

a) o PL nº 6.923/06, de autoria da Dep. 
Luciana Genro, que dispõe sobre o acesso e 
condições de permanência aos cursos supe-
riores de graduação das instituições públicas 
de educação superior;

b) o PL nº 27/07, de autoria do Dep. Re-
ginaldo Lopes e que trata do Estatuto da Ju-
ventude;

c) o PL nº 280/2007, de autoria do Dep. 
Geraldo Resende, que dispõe sobre a com-
provação da situação acadêmica do estudante 
para obtenção do benefício da meia-entrada 
e dá outras providências, tendo uma emen-
da apresentada na Comissão de Educação 
e Cultura, estando apensados a este os se-
guintes projetos:

c.1) PL nº 885/07, de autoria do Dep. 
Elismar Prado, que institui meia-entrada para 
estudantes e jovens com idade inferior a 21 
anos nos locais que menciona e dá outras 
providências e ainda, apenso a este:

c.1.1) PL nº 1.604/07, do Dep. João Cam-
pos, que dispõe Dispõe sobre a instituição 
da Carteira de Identificação Estudantil para 
obtenção do benefício da meia-entrada e dá 
outras providências, e ainda, apenso ao PL 
1.604/07;

c.1.1.1) PL nº 4.502/08, do Dep. Geral-
do Pudim, que Revoga a Medida Provisória nº 
2.208, de 17 de agosto de 2001 e estabelece 
as condições para emissão da Carteira de 
Identificação Estudantil – CIE;

c.2) PL nº 1.259/07, de autoria do Dep. 
Edson Santos, que institui a meia-entrada, em 

âmbito federal, para estudantes e dá outras 
providências;

c.3) PL nº 5.721/09, de autoria do Dep. 
Capitão Assumção, que dispõe sobre a proi-
bição da cobrança de taxa para emissão de 
documento de identificação estudantil de es-
tudantes de baixa renda familiar.

d) o PL nº 6.010/09, da Dep. Solange Al-
meida, que regula a obrigatoriedade de trans-
porte escolar público gratuito para universitários 
e estudantes de cursos profissionalizantes.

Em 9 de junho de 2009, foi instalada esta Comis-
são Especial para analisar o conteúdo do PL nº 4.529/04 
e propor a esta Casa uma carta de direitos do jovem e 
as formas de torná-los uma realidade em suas vidas. 
A partir daí, foram realizadas nove reuniões, sendo 
quatro destinadas a audiências públicas, nas quais 
foram ouvidas as contribuições de representantes de 
diversos setores governamentais e não-governamen-
tais. Os membros da Comissão também contribuíram 
com a realização de encontros estaduais de juventude 
onde o tema pode ser debatido e sugestões puderam 
ser encaminhadas à Comissão.

Além desses espaços de interlocução, a partir 
de 25 de agosto de 2009, foi estabelecida uma co-
munidade virtual no Portal e-Democracia da Câmara 
dos Deputados, que vem promovendo a interação e 
discussão virtual da sociedade e o compartilhamento 
de conhecimento sobre a juventude e sua realidade no 
processo de elaboração do Estatuto da Juventude.

Destacamos que o PL 280/07, antes de ser apen-
sado ao PL 4.529/04, tramitou na Comissão de Edu-
cação e Cultura em 2007, onde recebeu uma emenda, 
de autoria do Deputado Fernando Coruja, a qual será 
oportunamente analisada. Nesta Comissão Especial, 
por impedimento regimental, não foram apresentadas 
emendas.

Compete a esta Comissão apreciar a matéria no 
seu mérito, bem como quanto à constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa e quanto aos aspec-
tos financeiros e orçamentários, em substituição às 
Comissões de Constituição, Justiça e de Cidadania – 
CCJC e de Finanças e Tributação – CFT.

II – Voto da Relatora

Conforme anteriormente mencionado, o presente 
projeto e o seu conteúdo são provenientes do conhe-
cimento produzido pelos coletivos de jovens ao longo 
dos últimos 20 anos, incluindo as últimas conferências 
de juventude, a participação da sociedade pelo Portal 
e-Democracia da Câmara dos Deputados e os recen-
tes trabalhos de audiências públicas desta Comissão 
nesta Casa e nos Estados.
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Encaramos a dificuldade da tarefa de sistema-
tizar direitos, diretrizes para políticas de juventude e 
o estabelecimento de um sistema que possa dar vida 
a esses princípios, com o objetivo de reconhecer os 
direitos dos jovens e garantir uma vida social plena e 
a promoção de sua autonomia.

Se considerarmos as limitações constitucionais 
quanto à iniciativa parlamentar das leis e à diversida-
de do segmento juvenil, esse desafio tornou-se ainda 
maior. Para tanto, reorganizamos as propostas origi-
nais em um substitutivo que foi dividido em dois Títulos 
equivalentes aos eixos principais inicialmente propos-
tos pela Comissão Especial para o debate:

– Dos Direitos e das Políticas Públicas de Ju-
ventude;

– Da Rede e do Sistema Nacionais de Juven-
tude.

No primeiro Título, dos Direitos e das Políticas 
Públicas de Juventude, estão dispostos os direitos da 
juventude, os princípios e as diretrizes das políticas 
públicas para essa parcela da população.

Definimos os integrantes da juventude como as 
pessoas cuja idade esteja compreendida entre os quin-
ze e os vinte e nove anos. Para não perder de vista 
a existência de faixas etárias intermediárias, pois os 
desafios colocados para os jovens de 16 anos são bas-
tante distintos dos enfrentados pelos jovens de 24 ou 
29 anos, propusemos a seguinte subdivisão etária:

a) jovem-adolescente, entre quinze e 
dezessete anos;

b) jovem-jovem, entre dezoito e vinte e 
quatro anos;

c) jovem-adulto, entre vinte e cinco e 
vinte e nove anos.

Os primeiros artigos se referem aos princípios e 
às normas gerais, como por exemplo: o respeito à dig-
nidade e à autonomia do jovem; a não-discriminação; o 
respeito pela diferença e aceitação da juventude como 
parte da diversidade da condição humana; a igualda-
de de oportunidades; e a promoção e valorização da 
pluralidade da participação juvenil por meio de suas 
representações entre outras que constam do artigo 
2º da proposta.

Essas diretrizes são gerais e se aplicam a cada 
setor em que as políticas públicas forem elaboradas. 
Destaque deve ser feito à determinação para que a ar-
ticulação entre os entes federados e a sociedade seja 
realizada de modo a assegurar a plena inclusão do jo-
vem pela participação nos espaços decisórios, o que 
no médio e longo prazos incidirá positivamente sobre 
a própria elaboração das políticas públicas.

O principal objetivo desta parte do projeto de lei é 
criar obrigação ao gestor público em seguir parâmetros 
mínimos na elaboração das políticas de juventude.

A lógica de construção utilizada para essas di-
retrizes se baseia no pressuposto de que devem ser 
implementadas, simultaneamente: políticas universais 
que levem em conta as demandas e singularidades ju-
venis, como a educação pública e a saúde, por exemplo; 
políticas emergenciais que apresentem novas chan-
ces aos jovens em situação de maior vulnerabilidade 
social; e políticas específicas de forma a reconhecer 
e promover o potencial e as particularidades da con-
dição juvenil.

Em seguida, foram explicitados direitos e as nor-
mas gerais para as políticas setoriais, o que foi orga-
nizado em seções da seguinte forma:

a) cidadania, participação social e política 
e representação juvenil;

b) educação;
c) profissionalização, ao trabalho e à 

renda; 
d) igualdade;
e) saúde;
f) cultura;
g) desporto e lazer; e
h) meio ambiente ecologicamente equi-

librado.

O debate sobre juventude pontuou os três prin-
cipais aspectos das políticas setoriais: cidadania e 
participação juvenil, educação e trabalho e renda. Co-
erentes com essa indicação da juventude foram elabo-
radas as primeiras seções de direitos e diretrizes para 
as políticas setoriais.

No que toca à participação juvenil, importa ga-
rantir que o jovem tenha acesso aos espaços decisó-
rios, tanto de forma coletiva quanto individual. A partir 
da sua participação nas decisões, espera-se que se 
construa uma cultura de influência juvenil regular na 
elaboração e execução das políticas públicas. Por esse 
motivo, a própria juventude vem levantando esse tema 
como de fundamental importância. Na construção da 
proposta, buscou-se determinar providências para que 
haja uma efetiva participação juvenil nos espaços pú-
blicos, como por exemplo:

a) a criação de órgãos governamentais 
específicos para a gestão das políticas de ju-
ventude;

b) criação de conselhos de juventude em 
todos os entes federados;

c) criação de fundos, vinculados aos res-
pectivos conselhos de juventude.
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Nossa motivação para essa proposta foi o desejo 
de fortalecer as políticas públicas de juventude, atri-
buindo responsabilidades diretas e específicas para a 
implementação de projetos e programas que levem em 
conta as demandas específicas da atual geração de 
jovens. Nesse contexto, torna-se indispensável a cons-
tituição de assessorias, coordenadorias ou secretarias 
no âmbito do Poder Executivo, com atribuições espe-
cíficas na coordenação e articulação destas políticas, 
bem como dos conselhos e fundos de juventude.

A educação é outro tema setorial que permeia 
os diálogos de juventude. Nesse campo, procurou-se 
assegurar o que já está previsto na legislação especí-
fica do tema que é o ensino de qualidade, ressaltando 
o dever do Estado em oferecer ao jovem ensino médio 
gratuito e obrigatório na devida faixa etária, incluindo 
a oferta de ensino regular noturno, de acordo com as 
necessidades do educando.

Além disso, pontuou-se o recorte étnico, de gênero 
e relativo à pessoa com deficiência, assegurando aos 
jovens integrantes desses grupos o direito a políticas 
afirmativas específicas. O financiamento estudantil não 
foi esquecido, sendo devido aos alunos regularmente 
matriculados em cursos superiores não gratuitos e com 
avaliação positiva do Ministério de Educação.

Outra dimensão abordada foi o direito à educa-
ção profissional e tecnológica, que deve ser integra-
da aos diferentes níveis e modalidades de educação, 
ao trabalho, à ciência e à tecnologia e desenvolvida 
em articulação com o ensino regular, em instituições 
especializadas.

Além das questões educacionais, a seção trata 
dos meios para que o jovem possa usufruir os seus di-
reitos, como por exemplo, a oferta de transporte escolar 
gratuito para os estudantes do ensino fundamental, do 
ensino médio e da educação superior. Além disso, para 
garantir a devida mobilidade, fica garantido a todos os 
jovens estudantes, na faixa etária compreendida entre 
15 e 29 anos, o direito à meia-passagem nos trans-
portes intermunicipais e interestaduais.

No que diz respeito ao trabalho e renda, no auge 
da crise econômica, a taxa de desemprego total apu-
rada pelo IBGE, em março de 2009, foi de 9,0%, en-
quanto para a faixa etária entre 16 e 24 anos, essa taxa 
foi de 21,1%. Segundo o estudo da OIT, as principais 
causas dessa discrepância são as seguintes: 

a) falta de crescimento econômico sus-
tentado;

b) baixo crescimento da produção em 
setores intensivos em trabalho, em especial, 
juvenil.

c) deficiência e desigualdades no siste-
ma educacional, que implica jovens com baixo 
nível de escolarização e qualificação;

d) limitado acesso a ativos produtivos 
como, por exemplo, ao crédito;

e) discriminação, falta de proteção social 
adequada e exclusão social;

Tomando esses aspectos como base, foram cons-
truídas as diretrizes para as políticas públicas para 
profissionalização, ao trabalho e à renda, como por 
exemplo, a promoção de formas coletivas de organi-
zação para o trabalho, redes de economia solidária 
e o cooperativismo jovem que deverão obedecer aos 
seguintes princípios:

a) participação coletiva;
b) autogestão democrática;
c) igualitarismo;
d) cooperação e intercooperação;
e) responsabilidade social; 
f) desenvolvimento sustentável e preser-

vação do equilíbrio dos ecossistemas; 
g) utilização da base tecnológica existen-

te em instituições de ensino superior e centros 
de educação profissional; 

h) acesso a crédito subsidiado.

Além disso, a proposição dispõe sobre a oferta de 
condições especiais de jornada de trabalho por meio 
da compatibilização entre os horários de trabalho e de 
estudo e da oferta dos níveis, formas e modalidades 
de ensino em horários que permitam a frequência es-
colar e o trabalho regular.

Na seção que trata da aplicação do direito à 
igualdade, buscou-se concentrar as diretrizes que, de 
forma fragmentada, vêm sendo trazidas ao debate. A 
redação dos dispositivos desta seção ilustra a com-
plexidade da formulação de políticas públicas. Con-
siderou-se que, em um contexto de desigualdades e 
discriminações cruzadas, políticas destinadas a jovens 
– ou a qualquer outro grupo – podem produzir, caso 
beneficiem desproporcionalmente uma parcela deles, 
efeitos negativos sobre os demais membros do grupo, 
que ficarão, frente aos beneficiados, em posição ainda 
mais desvantajosa. Daí a necessidade de enfatizar que 
o direito à igualdade, no Estatuto da Juventude, não 
se refere apenas à relação entre jovens e não-jovens, 
mas também ao esforço para que os vários segmen-
tos da juventude sejam igualmente respeitados em 
suas diferenças.

No caso específico das mulheres e da população 
negra, tomou-se em conta a sua prolongada história 
de opressão e exclusão e as marcas, tanto no plano 
material como no plano simbólico, e os estigmas que 



Dezembro de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 15 51597 

criam desvantagens efetivas para negros e mulheres e, 
principalmente, para as mulheres negras do Brasil.

Dessa forma, entre outros aspectos, determina-
se que as políticas públicas de igualdade compreen-
dam:

a) a adoção, no âmbito federal, do Dis-
trito Federal, estadual e municipal, de progra-
mas governamentais destinados a assegurar 
a igualdade de direitos, aos jovens de todas 
as raças, independentemente de sua origem, 
relativamente à educação, à profissionalização, 
ao trabalho e renda, à cultura, à saúde, à se-
gurança, à cidadania e ao acesso à justiça;

b) a capacitação dos professores dos 
ensinos fundamental e médio para a aplicação 
das Diretrizes Curriculares Nacionais no que 
se refere à promoção da igualdade de gênero 
e de raça e ao combate a todas as formas de 
discriminação resultantes das desigualdades 
existentes;

c) a inclusão de temas sobre questões 
raciais, de gênero e de violência doméstica e 
sexual praticada contra mulheres na formação 
dos profissionais de educação, de saúde, de 
segurança pública e dos operadores do direito, 
sobretudo com relação à proteção dos direitos 
de mulheres negras;

d) a adoção de medidas, programas e 
políticas de ação afirmativa para correção 
das desigualdades e promoção da igualdade 
racial e de gênero;

e) a observância das diretrizes curricu-
lares para a educação indígena como forma 
de preservação dessa cultura;

f) a inclusão, nos conteúdos curriculares, 
de informações sobre a discriminação na so-
ciedade brasileira e sobre o direito de todos 
os grupos e indivíduos a um tratamento igua-
litário perante a lei.

Com relação à promoção de saúde integral, a 
proposta do Estatuto dispõe sobre um conjunto ar-
ticulado e contínuo de ações e serviços para a pre-
venção, a promoção, a proteção e a recuperação da 
sua saúde, de forma integral, com acesso universal 
a serviços humanizados e de qualidade, incluindo a 
atenção especial aos agravos mais prevalentes nes-
ta população. De forma geral, as diretrizes oferecem 
sinergia ao Sistema Único de Saúde e tratam, entre 
outros aspectos, dos seguintes:

a) o desenvolvimento de ações articula-
das com os estabelecimentos de ensino, com 

a sociedade e com a família para a prevenção 
de agravos à saúde dos jovens;

b) a garantia da inclusão de temas rela-
tivos a consumo de álcool, drogas, doenças 
sexualmente transmissíveis, Síndrome da Imu-
nodeficiência Adquirida (SIDA), planejamento 
familiar e saúde reprodutiva nos conteúdos 
curriculares dos diversos níveis de ensino;

c) a capacitação dos profissionais de saú-
de em uma perspectiva multiprofissional para 
lidar com o abuso de álcool e de substâncias 
entorpecentes;

d) a valorização das parcerias com ins-
tituições religiosas, associações, organiza-
ções não-governamentais na abordagem das 
questões de sexualidade e uso de drogas e 
de substâncias entorpecentes;

e) a articulação das instâncias de saúde 
e de justiça no enfrentamento ao abuso de dro-
gas, substâncias entorpecentes e esteróides 
anabolizantes.

O direito à cidadania cultural também está asse-
gurado no Estatuto da Juventude. A Constituição Fe-
deral de 1988 representou um avanço considerável ao 
elencar os direitos culturais como parte integrante dos 
direitos e garantias fundamentais do cidadão. Por sua 
vez, imputou ao Estado o dever de garantir os meios 
necessários para o exercício dos direitos culturais, 
consagrando, assim, o Princípio da Cidadania Cultu-
ral, conforme previsto no caput do art. 215 de nossa 
Constituição Federal. Reconhece-se, também, que a 
diversidade cultural, étnica e regional é característica 
marcante da sociedade brasileira e fruto de nossa for-
mação histórica.

Nesse sentido, o Estatuto da Juventude garante 
aos jovens o direito à participação na vida cultural, que 
inclui os direitos à livre criação, acesso aos bens e ser-
viços culturais, participação nas decisões de política 
cultural, o direito à identidade e à diversidade cultural 
e o direito à memória social, como por exemplo:

a) a garantia de que o jovem participe do 
processo de produção, reelaboração e fruição 
dos bens culturais;

b) a garantia do acesso aos locais e even-
tos culturais, mediante preços reduzidos, em 
âmbito nacional;

c) o incentivo para que os movimentos 
de jovens desenvolvam atividades artístico-
culturais e ações voltadas à preservação do 
patrimônio histórico;
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d) a valorização da capacidade criativa 
do jovem, mediante o desenvolvimento de 
programas e projetos culturais.

O direito ao desporto e ao lazer, bem como ao 
meio ambiente equilibrado também são objetos de 
diretrizes do Estatuto, de forma a garantir que o jo-
vem possa usufruir seu tempo livre de forma saudá-
vel, individual e coletivamente. Entre essas diretrizes 
destacamos:

a) a realização de diagnóstico e estudos 
estatísticos oficiais acerca da educação física 
e dos desportos no Brasil;

b) a adoção de lei de incentivo fiscal para 
o esporte, com critérios que evitem a centraliza-
ção de recursos em determinadas regiões;

c) a aquisição de equipamentos comuni-
tários que permitam a prática desportiva;

d) o estímulo e o fortalecimento de or-
ganizações, movimentos, redes e outros co-
letivos de juventude que atuem no âmbito das 
questões ambientais e em prol do desenvolvi-
mento sustentável;

e) o incentivo à participação dos jovens 
na elaboração das políticas públicas de meio 
ambiente;

f) a criação de programas de educação 
ambiental destinados aos jovens.

No segundo Título, da Rede e do Sistema Nacio-
nais de Juventude, estão consubstanciados, em reda-
ção legislativa, os seguintes aspectos: a instituição da 
Rede e do Sistema Nacionais de Juventude; medidas 
para o fortalecimento dos conselhos de juventude; e o 
estabelecimento de sistemas nacionais de avaliação 
e de informação sobre a juventude.

A Rede Nacional de Juventude se caracteriza 
pela inclusão de todos os interessados no tema sem 
qualquer distinção no que diz respeito à forma de or-
ganização de seus integrantes. Além disso, a Rede 
admite a participação de indivíduos e organizações, e 
o Sistema Nacional de Informação sobre a Juventude 
dará o suporte mínimo para que essa rede se estabe-
leça com base nos conselhos de juventude.

Ao instituir o Sistema Nacional de Juventude, 
considerou-se fundamental que fosse garantida a li-
berdade de organização própria de cada ente fede-
rado. Trata-se de uma estrutura formal, com base e 
ênfase estatal e com os objetivos de prover as condi-
ções para o desenvolvimento juvenil e a mais ampla 
integração social do jovem no contexto de sua comu-
nidade e família.

Para tanto, não foi possível deixar de tratar da 
divisão de competências entre cada ente federado de 

forma a judiciosamente delimitar o que deve ser realiza-
do, não esquecendo da necessária co-responsabilidade 
pela assistência técnica e financeira. Além disso, essas 
atribuições estão articuladas para que os esforços da 
União, Estados, Distrito Federal e Municípios convirjam 
para o fiel cumprimento dos princípios estabelecidos 
no Estatuto, como a descentralização das políticas de 
juventude, o fortalecimento do controle social e a arti-
culação entre as políticas públicas, por exemplo.

No que toca ao financiamento de políticas de 
juventude, entendemos que esse é um tema para os 
orçamentos setoriais. No entanto, políticas e progra-
mas específicos devem ser financiados com recursos 
também específicos. O estabelecimento de um Fundo 
Nacional de Juventude com os objetivos de financiar 
a atividade de gestão governamental, a fiscalização e 
o controle das políticas públicas de juventude; a im-
plantação do Sistema Nacional de Informação sobre 
Juventude; e o funcionamento do Conselho Nacional 
de Juventude são exemplos de propostas que incluí-
mos no substitutivo ao PL 4.529/04.

As regras gerais para organização dos conselhos 
de juventude e sua eleição foram pontuadas de forma 
a servir de orientação para os entes federados. De 
forma geral, esse tópico trata do seguinte:

a) a composição dos conselhos passa 
à proporção de dois terços de seus membros 
serem oriundos da sociedade e um terço do 
poder público;

b) os assentos destinados à sociedade 
serão destinados em assembleia eleitoral e o 
poder público indica os seus integrantes se-
gundo o princípio federativo;

c) orienta-se que os conselhos serão 
consultivos sobre as políticas públicas e delibe-
rativos sobre o seu próprio orçamento e sobre 
a destinação dos recursos dos fundos, desde 
que definidos pelos respectivos entes federa-
dos e sejam os seus comitês gestores, uma 
vez que não há como obrigar, por lei federal, 
a criação de fundos estaduais ou municipais. 
Além disso, nas atribuições, foram estabeleci-
dos mecanismos que fortalecem as atividades 
de fiscalização que podem exercer, como por 
exemplo, o poder para solicitar informações 
e peticionar.

Dessa forma, elaboramos a proposta no sentido 
de promover o direito à participação como elemento 
indispensável para o sucesso e efetividade de uma 
política de juventude. A partir da disseminação dos 
conselhos de juventude, espera-se ampliar os canais 
de diálogo entre os movimentos juvenis, as demais or-
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ganizações da sociedade e os órgãos governamentais. 
Essa formulação parte da concepção que à juventude 
cabe um papel ativo na formulação, monitoramento e 
avaliação dos projetos e programas e que o sentido des-
ta participação deve extrapolar os limites das políticas 
de juventude e vincular o debate em torno de um projeto 
de desenvolvimento local, regional e nacional.

Organizamos, ainda, um conjunto de dispositi-
vos que estabelecem regras gerais para a avaliação 
e acompanhamento da gestão das políticas públicas 
de juventude. Normalmente, a inexistência de uma 
sistemática de avaliação dificulta o desenvolvimento 
dos projetos e chega a impedir o devido controle social 
dessas políticas. 

Em um país cuja história inclui inúmeros planos e 
políticas que “não saem do papel”, fraudes na composi-
ção de remédios e do leite e na aquisição de merenda 
escolar, a proposta restaria incompleta se não propu-
séssemos a realização de avaliações periódicas sobre 
a implementação do próprio sistema, sua materialida-
de física em instalações, programas, pessoas e o seu 
financiamento, por exemplo. Para tanto, o substitutivo 
inclui a obrigatoriedade da avaliação de, pelo menos, 
três dimensões: a gestão do sistema, as unidades do 
SINAJUVE e os resultados das políticas.

No que diz respeito à gestão, o principal foco da 
avaliação é na eficiência e eficácia da aplicação dos 
recursos públicos, bem como na análise do fluxo de 
recursos e na implementação de compromissos fir-
mados nos diversos instrumentos de cooperação que 
são comumente celebrados e sobre os quais existem 
dúvidas sobre sua efetividade. A intenção é dispor de 
uma metodologia que avalie essa dimensão, deixan-
do de ser assunto apenas do senso comum para se 
tornar um instrumento de gestão e redirecionamento 
de metas.

Quando propomos a avaliação das unidades do 
SINAJUVE, estamos tratando daquelas que recebem 
recursos públicos para o seu funcionamento e, por-
tanto, devem se submeter a algum tipo de processo 
avaliativo. Essa providência parte do pressuposto de 
que os nossos jovens merecem programas que sejam 
ofertados dentro dos mais altos padrões de qualidade 
profissional. Não é aceitável que esse trabalho seja 
realizado de forma improvisada.

A última dimensão para a qual, explicitamente, 
propomos avaliação é a dos resultados das políticas 
públicas, que, no final das contas é o aspecto mais 
importante a ser avaliado. A análise dos resultados 
atingidos pode, inequivocamente, indicar as altera-
ções necessárias, nos processos, no financiamento, 

na articulação de políticas e instituições para que ob-
tenha êxito. Afinal, um processo que não apresenta os 
resultados esperados merece ser revisto e analisado 
para que possa ser reorientado de forma a atingir os 
seus objetivos.

Ainda nesse contexto, de forma enfática, atri-
buímos às Conferências de Juventude um papel de 
avaliação geral das políticas de juventude, uma vez 
que poderá se valer do conhecimento produzido pelo 
Sistema Nacional de Informação sobre a Juventude 
e pelas avaliações técnicas realizadas no âmbito do 
Sistema Nacional de Acompanhamento e Avaliação 
das Políticas de Juventude.

Destacamos que a solução para transposição dos 
obstáculos encontrados pela juventude não se restrin-
ge apenas ao seu marco legal. No entanto, temos a 
convicção que o conteúdo desta proposta organizará e 
servirá de referência para a criação de políticas públicas 
de juventude com melhores condições de êxito.

Quanto ao projeto apensado, o PL nº 6.923/06, 
que dispõe sobre o acesso e condições de permanência 
aos cursos superiores de graduação das instituições 
públicas de educação superior, saudamos os nobres 
autores pela iniciativa e entendemos que a pretensão 
está parcialmente contemplada no substitutivo, motivo 
pelo qual nos manifestamos pela aprovação, na forma 
do substitutivo.

No tocante ao PL 27/07, que trata do Estatuto 
da Juventude, a proposição está plenamente acatada 
pela proposta que ora apresentamos.

Em relação ao projeto apenso de nº 280/07, que 
dispõe sobre a comprovação da situação acadêmica do 
estudante para obtenção do benefício da meia-entrada 
e dá outras providências, e à emenda nº 01/2007 a 
ele apresentada na Comissão de Educação e Cultura, 
nos manifestamos por sua rejeição, bem como pela 
rejeição de seus apensos de nºs PL nº 885/07, PL nº 
1259/07 e PL nº 5721/09, os quais respectivamente: 
institui meia-entrada para estudantes e jovens com 
idade inferior a 21 anos nos locais que menciona e dá 
outras providências; institui a meia-entrada, em âmbi-
to federal, para estudantes e dá outras providências; 
e dispõe sobre a proibição da cobrança de taxa para 
emissão de documento de identificação estudantil de 
estudantes de baixa renda familiar.

Destaca-se que ao PL nº 885/07, está apenso 
o PL nº 1.604/07, que dispõe sobre a instituição da 
Carteira de Identificação Estudantil para obtenção do 
benefício da meia-entrada e dá outras providências e 
a este, encontra-se apensado o PL 4.502/08, que ga-
rante a estudantes e idosos com idade igual ou supe-
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rior a 60 (sessenta) anos o benefício de meia-entrada 
nas atividades culturais e desportivas.

A temática de meia-entrada, de que tratam os 
PLs nºs 280/07 (tendo como apensados os PLs nºs 
885/07, 1.604/07 e 4.502/08), 1.259/07 e 5.721/09, a 
nosso ver não deveriam estar apensados a esta pro-
posição, haja vista que o direito da meia-entrada é um 
direito estudantil, a ser assegurado a todo estudante 
independentemente da idade e não somente aos jovens. 
Além disso, essa temática está sendo discutida nesta 
Casa através do PL nº 4.571/08, do Senado Federal, 
tendo inclusive sido aprovado parecer na Comissão 
de Defesa do Consumidor no dia 4 de novembro des-
te ano Eis os motivos pelos quais nos manifestamos 
pela rejeição destes Projetos de Lei.

Por derradeiro, o PL nº 6.010/09, que regula a 
obrigatoriedade de transporte escolar público gratuito 
para universitários e estudantes de cursos profissiona-
lizantes, é meritória e está contemplado no substitutivo 
apresentado, motivo pelo qual nos manifestamos pela 
aprovação do mesmo.

Diante do exposto, contamos com o apoio dos no-
bres pares a este parecer e manifestamos o voto pela 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legisla-
tiva e pela adequação financeira e orçamentária dos 
Projetos de Lei nº 4.529, de 2004 e seus apensos: PL 
nº 6.923/06, PL nº 27/07, PL nº 280/07 (PL nº 885/07, 
PL nº 1.604/07, PL nº 4.502/08, PL nº 1.259/07, PL 
5.712/09) e PL nº 6.010/09, e da emenda nº 01/2007 
apresentada na Comissão de Educação e Cultura 
ao PL nº 208/07; e quanto ao mérito, pela aprovação 
do Projeto de Lei nº 4.529/04, e dos apensos PL nº 
6.923/06, PL nº 27/07 e PL nº 6.010/09, nos termos do 
substitutivo em anexo; e pela rejeição dos PL nº 280/07, 
PL nº 885/07, PL nº 1.604/07, PL nº 4.502/08, PL nº 
1.259/07, PL nº 5.721/09 e da emenda nº 01/2007, 
apresentada na Comissão de Educação e Cultura ao 
PL nº 208/07.

Sala da Comissão, 8 de dezembro de 2009. – 
Deputada Manuela d’Ávila, Relatora.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI  
Nº 4.529, DE 2004 

(Apensos: PL 6.923/06, PL 27/07, PL 280/07, PL 
885/07, PL 1.604/07, PL 4.502/07, PL 1.259/07,  

PL 5.721/09 e PL 6.010/09)

Institui o Estatuto da Juventude, dis-
pondo sobre os direitos dos jovens, os 
princípios e diretrizes das políticas públi-
cas de juventude, do estabelecimento do 

Sistema Nacional de Juventude e dá outras 
providências.

O Congresso Nacional decreta: 

TÍTULO I 
Dos Direitos e das Políticas  

Públicas De Juventude

CAPÍTULO I 
Dos Princípios e Diretrizes das  
Políticas Públicas de Juventude

Art. 1º Esta Lei institui o Estatuto da Juventude, 
dispondo sobre os direitos dos jovens, os princípios e 
diretrizes das políticas públicas de juventude, do esta-
belecimento do Sistema Nacional de Juventude e dá 
outras providências.

§ 1º Para os efeitos desta Lei, são con-
sideradas jovens as pessoas com idade entre 
quinze e vinte e nove anos, de acordo com a 
seguinte nomenclatura:

I – jovem-adolescente, entre quinze e 
dezessete anos;

II – jovem-jovem, entre dezoito e vinte e 
quatro anos;

III – jovem-adulto, entre vinte e cinco e 
vinte e nove anos.

§ 2º Os direitos assegurados aos jovens 
nesta Lei não podem ser interpretados em 
prejuízo do disposto na Lei nº 8.069, de 12 
de julho de 1990.

Seção I 
Dos Princípios

Art. 2º O disposto nesta Lei e as políticas públicas 
de juventude são regidos pelos seguintes princípios:

I – respeito à dignidade e à autonomia 
do jovem;

II – não-discriminação;
III – respeito pela diferença e aceitação da 

juventude como parte da diversidade da condi-
ção humana, considerado o ciclo de vida;

IV – igualdade de oportunidades;
V – desenvolvimento de ações conjuntas 

e articuladas entre os entes federados e a so-
ciedade, de modo a assegurar a plena partici-
pação dos jovens nos espaços decisórios;

VI – promoção e valorização da plurali-
dade da participação juvenil por meio de suas 
representações;

VII – estabelecimento de instrumentos 
legais e operacionais que assegurem ao jovem 
o pleno exercício de seus direitos, decorrentes 
da Constituição Federal e das leis, e que propi-
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ciem a sua plena integração comunitária, o seu 
bem-estar pessoal, social e econômico; e

VIII – regionalização das políticas públi-
cas de juventude.

Seção II 
Das Diretrizes Gerais

Art. 3º Os agentes públicos ou privados envolvidos 
com políticas públicas de juventude devem observar 
as seguintes diretrizes:

I – estabelecer mecanismos que favore-
çam o desenvolvimento juvenil;

II – desenvolver programas setoriais e in-
tersetoriais destinados ao atendimento das ne-
cessidades específicas do jovem, considerando 
a diversidade da juventude e as especificidades 
de suas faixas etárias intermediárias;

III – adotar estratégias de articulação en-
tre órgãos públicos e entidades privadas, com 
organismos internacionais e estrangeiros para 
a implantação de parcerias para a execução 
das políticas públicas de juventude;

IV – realizar a integração das ações dos 
órgãos e entidades públicas e privadas nas 
áreas de saúde, sexualidade, planejamento 
familiar, educação, trabalho, transporte, as-
sistência social, previdência social, habitação, 
cultura, desporto e lazer, visando à promoção 
do desenvolvimento juvenil, à integração inter-
geracional e social do jovem;

V – promover a mais ampla inclusão do 
jovem, respeitadas as suas peculiaridades, em 
todas as iniciativas governamentais;

VI – viabilizar formas de participação, 
ocupação e convívio do jovem com as demais 
gerações;

VII – viabilizar a ampla participação juve-
nil na formulação, implementação e avaliação 
das políticas públicas de juventude;

VIII – ampliar as alternativas de inser-
ção social do jovem, promovendo programas 
que priorizem a sua educação, qualificação 
profissional e participação ativa nos espaços 
decisórios;

IX – promover o acesso do jovem a to-
dos os serviços públicos oferecidos à comu-
nidade;

X – proporcionar atendimento individu-
alizado junto aos órgãos públicos e privados 
prestadores de serviços à população visando 
ao gozo de direitos simultaneamente nos cam-
pos educacional, político, econômico, social, 
cultural e ambiental;

XI – ofertar serviços educacionais que 
promovam o pleno desenvolvimento físico e 
mental do jovem, bem como seu preparo para 
o exercício da cidadania;

XII – divulgar e aplicar a legislação anti-
discriminatória, assim como promover a revo-
gação de normas discriminatórias na legisla-
ção infraconstitucional;

XIII – garantir a efetividade dos progra-
mas, ações e projetos de juventude.

CAPÍTULO II 
Dos Direitos da Juventude

Seção I 
Disposições Gerais

Art. 4º Os jovens gozam de todos os direitos fun-
damentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo 
dos relacionados nesta Lei, assegurando-se-lhes, por 
lei ou outros meios, todas as oportunidades e facilida-
des para a preservação de sua saúde física e mental 
e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social, em 
condições de liberdade e dignidade.

Art. 5º A família, a comunidade, a sociedade e o 
Poder Público estão obrigados a assegurar aos jovens 
a efetivação do direito:

I – à cidadania, à participação social e 
política e à representação juvenil;

II – à educação;
III – à profissionalização, ao trabalho e 

à renda; 
IV – à igualdade;
V – à saúde;
VI – à cultura;
VII – ao desporto e ao lazer; e
VIII – ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado.

Seção II 
Do Direito à Cidadania, à Participação Social e 

Política e à Representação Juvenil

Art. 6º O Estado e a sociedade promoverão a 
participação juvenil na elaboração de políticas públicas 
para juventude e na ocupação de espaços públicos de 
tomada de decisão como forma de reconhecimento do 
direito fundamental à participação.

Parágrafo único. Entende-se por participação 
juvenil:

I – a inclusão do jovem nos espaços pú-
blicos e comunitários a partir da sua concepção 
como pessoa ativa, livre e responsável e digna 
de ocupar uma posição central nos processos 
político e social;
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II – a ação, a interlocução e o posiciona-
mento do jovem com respeito ao conhecimento 
e sua aquisição responsável e necessária à sua 
formação e crescimento como cidadão;

III – o envolvimento ativo dos jovens em 
ações de políticas públicas que tenham por 
objetivo o seu benefício próprio, de suas co-
munidades, cidades, regiões e País;

IV – a participação do jovem em ações 
que contemplem a procura pelo bem comum 
nos estabelecimentos de ensino e na socie-
dade;

V – a efetiva inclusão dos jovens nos 
espaços públicos de decisão com direito a 
voz e voto.

Art. 7º A participação juvenil inclui a interlocução 
com o Poder Público por meio de suas organizações.

§ 1º É assegurado às organizações ju-
venis o direito à representação, manifestação, 
assembleias e demais formas de reunião no 
âmbito dos estabelecimentos de ensino, nas 
empresas, nos sindicatos, nos partidos políti-
cos, movimentos sociais entre outros.

§ 2º É dever do Poder Público incentivar, 
fomentar e subsidiar o associativismo juvenil.

Art. 8º São diretrizes da interlocução institucio-
nal juvenil:

I – a criação de órgão governamental 
específico para a gestão das políticas de ju-
ventude;

II – criação dos conselhos de juventude 
em todos os entes federados;

III – criação de fundos, vinculados aos 
respectivos conselhos de juventude.

Art. 9º As instituições juvenis terão assento junto 
aos órgãos da Administração Pública e das instituições 
de ensino públicas e privadas.

Art. 10 A representação estudantil, eleita direta-
mente pelos seus pares, integrará, em cada estabele-
cimento escolar, o órgão diretivo-administrativo.

§ 1º Além da representação exercida 
pelas entidades estudantis em nível regional 
e nacional, os estudantes têm direito à voz e 
ao voto nos colegiados de curso, conselhos 
universitários, conselho coordenador de en-
sino, pesquisa e extensão, departamentos e 
conselho departamental, na forma do regu-
lamento.

§ 2º A escolha dos representantes dis-
centes nesses órgãos é feita por meio de elei-
ções diretas, podendo concorrer à indicação 

os estudantes que estejam regularmente ma-
triculados nos cursos.

Seção III 
Do Direito à Educação

Art. 11. Todo jovem tem direito à educação de 
qualidade, com a garantia de ensino fundamental, 
obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não 
tiverem acesso na idade adequada.

Parágrafo único. Aos jovens índios é assegurada, 
no ensino fundamental regular, a utilização de suas lín-
guas maternas e processos próprios de aprendizagem, 
podendo ser ampliada para o ensino médio.

Art. 12. É dever do Estado assegurar ao jovem a 
obrigatoriedade e a gratuidade do ensino médio, inclu-
sive com a oferta de ensino noturno regular, de acordo 
com as necessidades do educando.

Art. 13. O jovem tem direito à educação superior, 
em instituições públicas ou privadas, com variados 
graus de abrangência do saber ou especialização do 
conhecimento.

§ 1º É assegurado aos jovens portadores 
de deficiência, afrodescendentes, indígenas e 
alunos oriundos da escola pública o acesso ao 
ensino superior por meio de políticas afirmati-
vas, nos termos da legislação pertinente.

§ 2º O financiamento estudantil é devido 
aos alunos regularmente matriculados em cur-
sos superiores não gratuitos e com avaliação 
positiva do Ministério de Educação.

Art. 14. O jovem tem direito à educação profis-
sional e tecnológica, integrada aos diferentes níveis e 
modalidades de educação, ao trabalho, à ciência e à 
tecnologia, desenvolvida em articulação com o ensino 
regular, em instituições especializadas.

Art. 15. É dever do Estado assegurar ao jovem 
portador de deficiência atendimento educacional es-
pecializado gratuito, preferencialmente, na rede regu-
lar de ensino

Art. 16. O jovem estudante do ensino fundamental, 
do ensino médio e da educação superior tem direito 
ao transporte escolar gratuito.

Parágrafo único. Todos os jovens estudantes, 
na faixa etária compreendida entre 15 e 29 anos, têm 
direito à meia-passagem nos transportes intermunici-
pais e interestaduais, independentemente da finalida-
de da viagem.

Art. 17. Fica assegurada aos jovens estudantes 
a inclusão digital por meio do acesso às novas tecno-
logias da informação e comunicação.
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Art. 18. É garantida a participação efetiva do seg-
mento juvenil quando da elaboração das propostas 
pedagógicas das escolas de educação básica.

Seção IV 
Do Direito à Profissionalização,  

ao Trabalho e à Renda

Art. 19. A ação do Poder público na efetivação do 
direito do jovem à profissionalização, ao trabalho e à 
renda contempla a adoção das seguintes medidas:

I – articulação entre os programas, as 
ações e os projetos de incentivo ao empre-
go, renda e capacitação para o trabalho e as 
políticas regionais de desenvolvimento eco-
nômico, em conformidade com as normas de 
zoneamento ambiental;

II – promoção de formas coletivas de or-
ganização para o trabalho, redes de economia 
solidária e o cooperativismo jovem, segundo 
os seguintes princípios:

a) participação coletiva;
b) autogestão democrática;
c) igualitarismo;
d) cooperação e intercooperação;
e) responsabilidade social; 
f) desenvolvimento sustentável e preser-

vação do equilíbrio dos ecossistemas; 
g) utilização da base tecnológica existen-

te em instituições de ensino superior e centros 
de educação profissional; 

h) acesso a crédito subsidiado.
III – oferta de condições especiais de 

jornada de trabalho por meio de:
a) compatibilização entre os horários de 

trabalho e de estudo; 
b) oferta dos níveis, formas e modalida-

des de ensino em horários que permitam a 
compatibilização da frequência escolar com 
o trabalho regular.

IV – oferta de, pelo menos, cinquenta por 
cento das vagas dos cursos oferecidos pelos 
Serviços Nacionais de Aprendizagem e pelos 
Serviços Sociais, na região considerada, para 
o atendimento gratuito de jovens não aprendi-
zes com dificuldades econômicas;

V – disponibilização de vagas para capa-
citação profissional por meio de instrumentos 
internacionais de cooperação, priorizando o 
MERCOSUL;

VI – estabelecimento de instrumentos 
de fiscalização e controle do cumprimento da 
legislação, com ênfase na observância do art. 
429 da Consolidação das Leis do Trabalho, que 

dispõe sobre a reserva de vagas para apren-
dizes, e da Lei no 11.788, de 25 de setembro 
de 2008, que trata do estágio;

VII – criação de linha de crédito espe-
cial, no âmbito do Fundo de Amparo ao Tra-
balhador – FAT, destinada aos jovens empre-
endedores;

VIII – atuação estatal preventiva e re-
pressiva quanto à exploração do trabalho de-
gradante juvenil;

IX – priorização de programas de pri-
meiro emprego e introduzir a aprendizagem 
na administração pública direta;

X – adoção de mecanismos de informa-
ção das ações e dos programas destinados a 
gerar emprego e renda, necessários à apro-
priação das oportunidades e das ofertas ge-
radas a partir da sua implementação;

XI – apoio à juventude rural na organi-
zação da produção familiar e camponesa sus-
tentável, capaz de gerar trabalho e renda por 
meio das seguintes ações:

a) estímulo e diversificação da produ-
ção;

b) fomento à produção sustentável ba-
seada na agroecologia, nas agroindústrias 
familiares, na permacultura, na agrofloresta e 
no extrativismo sustentável; 

c) investimento e incentivo em tecnolo-
gias alternativas apropriadas à agricultura fa-
miliar e camponesa, adequadas à realidade 
local e regional; 

d) promoção da comercialização direta 
da produção da agricultura familiar e campo-
nesa e a formação de cooperativas; 

e) incentivo às atividades não agrícolas 
a fim de promover a geração de renda e de-
senvolvimento rural sustentável; 

f) garantia de projetos de infraestrutura 
básica de acesso e escoamento de produ-
ção, priorizando a melhoria das estradas e 
transporte; 

g) ampliação de programas que visem à 
formalização, a capacitação para a gestão e 
o financiamento de cooperativas e de empre-
endimentos de economia solidária.

Seção V 
Do Direito à Igualdade

Art. 20. O Direito à igualdade assegura que o jo-
vem não será discriminado:

I – por sua etnia, raça, cor da pele, cul-
tura ou origem nacional;
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II – por sua orientação sexual, idioma 
ou religião;

III – por suas opiniões, condição social, 
aptidões físicas ou condição social ou eco-
nômica.

Art. 21. O Estado e a sociedade têm o dever de 
buscar a eliminação, em todos os meios de comuni-
cação e de educação, de estereótipos que possam 
reforçar as desigualdades de gênero, etnia, orientação 
ou identidade sexual.

Art. 22. O direito à igualdade racial e de gênero 
compreende:

I – a adoção, no âmbito federal, do Dis-
trito Federal, estadual e municipal, de progra-
mas governamentais destinados a assegurar 
a igualdade de direitos, aos jovens de todas 
as raças, independentemente de sua origem, 
relativamente à educação, à profissionalização, 
ao trabalho e renda, à cultura, à saúde, à se-
gurança, à cidadania e ao acesso à justiça;

II – a capacitação dos professores dos 
ensinos fundamental e médio para a aplicação 
das Diretrizes Curriculares Nacionais no que 
se refere às questões de promoção da igual-
dade de gênero e de raça e ao enfrentamento 
a todas as formas de discriminação resultantes 
das desigualdades existentes;

III – a inclusão de temas sobre questões 
raciais, de gênero e de violência doméstica e 
sexual praticada contra mulheres na formação 
dos profissionais de educação, de saúde, de 
segurança pública e dos operadores do direito, 
sobretudo com relação à proteção dos direitos 
de mulheres negras;

IV – a adoção de medidas, programas 
e políticas de ação afirmativa para correção 
das desigualdades e promoção da igualdade 
racial e de gênero;

V – a observância das diretrizes curricu-
lares para a educação indígena como forma 
de preservação dessa cultura;

VI – a inclusão, nos conteúdos curricu-
lares, de informações sobre a discriminação 
na sociedade brasileira e sobre o direito de 
todos os grupos e indivíduos a um tratamento 
igualitário perante a lei.

Art. 23. O direito à igualdade na orienta-
ção ou identidade sexual compreende:

I – a inclusão de temas relacionados à 
sexualidade nos conteúdos curriculares;

II – o respeito à diversidade de valores, 
crenças e comportamentos relativos à sexu-

alidade, reconhecendo e respeitando a orien-
tação sexual de cada um.

Seção VI 
Do Direito à Saúde Integral

Art. 24. A política de atenção à saúde do jovem, 
constituída de um conjunto articulado e contínuo de 
ações e serviços para a prevenção, a promoção, a 
proteção e a recuperação da sua saúde, de forma 
integral, com acesso universal a serviços humaniza-
dos e de qualidade, incluindo a atenção especial aos 
agravos mais prevalentes nesta população, tem as 
seguintes diretrizes:

I – desenvolvimento de ações articula-
das com os estabelecimentos de ensino, com 
a sociedade e com a família para a prevenção 
de agravos à saúde dos jovens;

II – garantia da inclusão de temas rela-
tivos a consumo de álcool, drogas, doenças 
sexualmente transmissíveis, Síndrome da Imu-
nodeficiência Adquirida (SIDA), planejamento 
familiar e saúde reprodutiva nos conteúdos 
curriculares dos diversos níveis de ensino;

III – o reconhecimento do impacto da gra-
videz precoce ou indesejada, sob os aspectos 
médico, psicológico, social e econômico;

IV – inclusão, no conteúdo curricular de 
capacitação dos profissionais de saúde, de 
temas sobre saúde sexual e reprodutiva;

V – capacitação dos profissionais de saú-
de em uma perspectiva multiprofissional para 
lidar com o abuso de álcool e de substâncias 
entorpecentes;

VI – habilitação dos professores e profis-
sionais de saúde na identificação dos sintomas 
relativos à ingestão abusiva e à dependência 
de drogas e de substâncias entorpecentes e 
seu devido encaminhamento;

VII – valorização das parcerias com ins-
tituições religiosas, associações, organiza-
ções não-governamentais na abordagem das 
questões de sexualidade e uso de drogas e 
de substâncias entorpecentes;

VIII – proibição da propaganda de bebi-
das com qualquer teor alcoólico; 

IX – veiculação de campanhas educati-
vas e de contrapropaganda relativas ao álcool 
como droga causadora de dependência;

X – articulação das instâncias de saúde 
e de justiça no enfrentamento ao abuso de 
drogas, substâncias entorpecentes e esterói-
des anabolizantes.
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Seção VII 
Dos Direitos Culturais

Art. 25. É assegurado ao jovem o exercício dos 
direitos culturais, conforme disposto no art. 215 caput 
da Constituição Federal.

Art. 26. Parágrafo único. São considerados direi-
tos culturais o direito à participação na vida cultural, 
que inclui os direitos à livre criação, acesso aos bens e 
serviços culturais, participação nas decisões de política 
cultural, o direito à identidade e à diversidade cultural 
e o direito à memória social.

Art. 27. Compete ao Poder Público para a conse-
cução dos direitos culturais da juventude:

I – garantir ao jovem a participação no 
processo de produção, reelaboração e fruição 
dos bens culturais;

II – propiciar ao jovem o acesso aos lo-
cais e eventos culturais, mediante preços re-
duzidos, em âmbito nacional;

III – incentivar os movimentos de jovens 
a desenvolver atividades artístico-culturais e 
ações voltadas à preservação do patrimônio 
histórico;

IV – valorizar a capacidade criativa do 
jovem, mediante o desenvolvimento de pro-
gramas e projetos culturais;

V – propiciar ao jovem o conhecimento 
da diversidade cultural, regional e étnica do 
país;

VI – promover programas educativos e 
culturais voltados para a problemática do jovem 
nas emissoras de rádio e televisão e demais 
meios de comunicação de massa.

Art. 28. Fica assegurado aos jovens estudantes 
o desconto de, pelo menos, cinquenta por cento do 
valor do preço da entrada em eventos de natureza 
artístico-cultural, de entretenimento e lazer, em todo 
o território nacional.

Art. 29. O Poder Público destinará, no âmbito dos 
seus respectivos orçamentos, recursos financeiros para 
o fomento dos projetos culturais destinados aos jovens 
e por eles produzidos.

Art. 30. Dos recursos do Fundo Nacional de Cul-
tura (FNC), de que trata a lei federal de incentivo à cul-
tura, trinta por cento, no mínimo, serão destinados a 
programas e projetos culturais voltados aos jovens.

Parágrafo único. As pessoas físicas ou jurídicas 
poderão optar pela aplicação de parcelas do imposto 
sobre a renda a título de doações ou patrocínios, de 
que trata a lei federal de incentivo à cultura, no apoio a 
projetos culturais apresentados por entidades juvenis 
legalmente constituídas a, pelo menos, um ano.

Art. 31. A produção e a programação das emis-
soras de rádio e televisão deverão destinar espaços 
ou horários especiais voltados à realidade social do 
jovem, com finalidade informativa, educativa, artística 
e cultural, conforme disposto no art. 221 da Constitui-
ção Federal.

Art. 32. É dever do jovem contribuir para a defesa, 
a preservação e a valorização do patrimônio cultural 
brasileiro, conforme disposto no art. 216 da Constitui-
ção Federal.

Seção VIII 
Do Direito ao Desporto e ao Lazer

Art. 33. O jovem tem direito à prática desportiva 
destinada a seu pleno desenvolvimento físico e mental, 
com prioridade para o desporto de participação.

Art. 34. A política pública de desporto destinada 
ao jovem deverá considerar:

I – a realização de diagnóstico e estudos 
estatísticos oficiais acerca da educação física 
e dos desportos no Brasil;

II – a adoção de lei de incentivo fiscal 
para o esporte, com critérios que evitem a 
centralização de recursos em determinadas 
regiões;

III – a valorização do desporto educa-
cional;

IV – a aquisição de equipamentos comu-
nitários que permitam a prática desportiva.

Parágrafo único. Consideram-se comunitários os 
equipamentos públicos de educação, cultura, lazer e 
similares.

Art. 35. As escolas com mais de duzentos alunos, 
ou conjunto de escolas que agreguem esse número de 
alunos, terão, pelos menos, um local apropriado para 
a prática de atividades poliesportivas.

Seção IX 
Do Direito ao Meio Ambiente  
Ecologicamente Equilibrado

Art. 36. O jovem tem direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 
povo e essencial à sadia qualidade de vida, e o dever 
de defendê-lo e preservá-lo para a presente e futuras 
gerações.

Art. 37. O Estado promoverá em todos os níveis 
de ensino a conscientização pública para a preserva-
ção do meio ambiente.

Art. 38. Na implementação de políticas públicas 
que incorporem a dimensão ambiental, o Poder Públi-
co deverá considerar:
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I – o estímulo e o fortalecimento de or-
ganizações, movimentos, redes e outros co-
letivos de juventude que atuem no âmbito das 
questões ambientais e em prol do desenvolvi-
mento sustentável;

II – o incentivo à participação dos jovens 
na elaboração das políticas públicas de meio 
ambiente;

III – a criação de programas de educação 
ambiental destinados aos jovens;

IV – o incentivo à participação dos jovens 
em projetos de geração de trabalho e renda, 
que visem ao desenvolvimento sustentável, 
nos âmbitos rural e urbano;

V – a criação de linhas de crédito destina-
das à agricultura orgânica e agroecológica; e

VI – a implementação dos compromissos 
internacionais assumidos.

TÍTULO II 
Da Rede e do Sistema Nacionais  

de Juventude

CAPÍTULO I 
Da Rede Nacional de Juventude

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios promoverão a formação e articulação da 
Rede Nacional de Juventude, com o objetivo de fortale-
cer a interação de organizações formais e não formais 
de juventude e consolidar o exercício de direitos.

§ 1º Para os efeitos desta Lei, rede de 
juventude é entendida como um sistema or-
ganizacional, integrado por indivíduos, comu-
nidades, instituições públicas e privadas que 
se articulam com o objetivo de contribuir para 
o cumprimento dos objetivos das Políticas 
Públicas de Juventude, que se constituem em 
suas unidades de rede.

§ 2º A promoção da formação da Rede 
Nacional de Juventude obedece aos seguin-
tes princípios:

I – independências entre os participan-
tes;

II – foco nas diretrizes das Políticas Pú-
blicas de Juventude;

III – realização conjunta e articulada dos 
programas, ações e projetos das Políticas Pú-
blicas de Juventude;

IV – interligação entre as unidades da 
rede pelo Sistema Nacional de Informação 
sobre a Juventude; e

V – descentralização da coordenação.

§ 3º Cada Conselho de Juventude consti-
tui o pólo de coordenação da rede de que trata 
o caput no respectivo ente federado.

CAPÍTULO II 
Do Sistema Nacional de Juventude

Art. 40. Fica instituído o Sistema Nacional de 
Juventude.

§ 1º Entende-se por Sistema Nacional 
de Juventude – SINAJUVE, a estrutura formal 
da Rede Nacional de Juventude, representada 
pelo conjunto ordenado de princípios, regras, 
critérios e de recursos materiais e humanos 
que envolvem as políticas, planos, programas, 
ações e projetos sobre juventude, incluindo-
se nele, por adesão, os sistemas estaduais, 
distrital e municipais.

§ 2º Entende-se por unidade do SINA-
JUVE a pessoa jurídica de direito público ou 
privado que instala e mantém os recursos 
humanos e materiais necessários ao desen-
volvimento dos projetos e ações das políticas 
públicas de juventude;

§ 3º Integram o SINAJUVE:
I – os conselhos de juventude na quali-

dade de órgãos centrais de articulação;
II – os órgãos governamentais de ju-

ventude;
III – as unidades do SINAJUVE;
IV – o Sistema Nacional de Avaliação e 

Gestão das Políticas de Juventude;
V – o Sistema Nacional de Informação 

sobre a Juventude; e
VI – outras entidades ou sistemas na 

forma do regulamento.

Art. 41. O SINAJUVE será coordenado pela União 
e integrado pelos sistemas estaduais, distrital e mu-
nicipais responsáveis pela implementação dos seus 
respectivos programas, ações e projetos das políticas 
públicas de juventude, com liberdade de organização e 
funcionamento, respeitados os termos desta Lei.

CAPÍTULO III 
Das Competências

Art. 42. Compete à União:

I – formular e coordenar a execução da 
Política Nacional de Juventude;

II – formular, instituir, coordenar e manter 
o SINAJUVE;

III – estabelecer diretrizes sobre a organi-
zação e funcionamento do SINAJUVE e suas 
normas de referência;
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IV – elaborar o Plano Nacional de Políti-
cas de Juventude, em parceria com os Estados, 
o Distrito Federal, os Municípios, a sociedade, 
em especial a juventude;

V – prestar assistência técnica e suple-
mentação financeira aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios para o desenvolvi-
mento de seus sistemas;

VI – instituir e manter o Sistema Nacional 
de Informações sobre a Juventude;

VII – contribuir para a qualificação e ação 
em rede dos Sistemas de Juventude;

VIII – instituir e manter o Sistema Na-
cional de Acompanhamento e Avaliação das 
Políticas Públicas de Juventude;

IX – financiar, com os demais entes fe-
derados, a execução das políticas de juven-
tude;

X – estabelecer formas de colaboração 
com os Estados, o Distrito Federal e os Mu-
nicípios para a execução das políticas de ju-
ventude; e

XI – garantir a publicidade de informações 
sobre repasses de recursos para financiamen-
to das políticas de juventude aos conselhos e 
gestores estaduais, distrital e municipais.

§ 1º Ao Conselho Nacional de Juventude 
– CONJUVE competem as funções consultiva, 
de avaliação e de fiscalização do SINAJUVE, 
nos termos desta Lei.

§ 2º As funções executiva e de gestão 
do SINAJUVE competem ao órgão a ser de-
signado no Plano de que trata o inciso IV do 
caput deste artigo.

Art. 43. Compete aos Estados:

I – formular, instituir, coordenar e manter 
Sistema Estadual de Juventude, respeitadas 
as diretrizes fixadas pela União;

II – elaborar o Plano Estadual de Juven-
tude em conformidade com o Plano Nacional, 
e em colaboração com a sociedade, em espe-
cial com a juventude;

III – criar, desenvolver e manter progra-
mas, ações e projetos para a execução das 
políticas de juventude;

IV – editar normas complementares para 
a organização e funcionamento do seu sistema 
de juventude e dos sistemas municipais;

V – estabelecer, com a União e os Muni-
cípios, formas de colaboração para a execução 
das políticas de juventude;

VI – prestar assessoria técnica e suple-
mentação financeira aos Municípios;

VII – operar o Sistema Nacional de Infor-
mações sobre a Juventude e fornecer regular-
mente os dados necessários ao povoamento 
e à atualização do sistema; e

VIII – co-financiar, com os demais entes 
federados, a execução de programas, ações e 
projetos das políticas públicas de juventude.

§ 1º Ao Conselho Estadual da Juven-
tude competem as funções consultivas, de 
avaliação e fiscalização do Sistema Estadual 
de Juventude, nos termos previstos nesta Lei, 
bem como outras definidas na legislação es-
tadual ou distrital.

§ 2º Competem ao órgão a ser designa-
do no Plano de que trata o inciso II do caput 
deste artigo as funções executiva e de gestão 
do Sistema Estadual de Juventude.

Art. 44. Compete aos Municípios:

I – formular, instituir, coordenar e manter 
o Sistema Municipal de Juventude, respeita-
das as diretrizes fixadas pela União e pelo 
respectivo Estado;

II – elaborar o Plano Municipal de Juven-
tude, em conformidade com o Plano Nacional, 
o respectivo Plano Estadual, e em colabora-
ção com a sociedade, em especial a juven-
tude local;

III – criar, desenvolver e manter progra-
mas, ações e projetos para a execução das 
políticas públicas de juventude;

IV – editar normas complementares para 
a organização e funcionamento do seu siste-
ma de juventude;

V – operar o Sistema Nacional de Infor-
mação sobre a Juventude e fornecer regular-
mente os dados necessários ao povoamento 
e à atualização do sistema;

VI – co-financiar, com os demais entes 
federados, a execução de programas, ações 
e projetos das políticas públicas de juventu-
de; e

VII – estabelecer mecanismos de coope-
ração com os Estados e a União para a execu-
ção das políticas públicas de juventude.

§ 1º Para garantir a articulação federativa 
com vistas ao efetivo cumprimento das políticas 
públicas de juventude, os Municípios podem 
instituir os consórcios dos quais trata a Lei nº 
11.107, de 6 de abril de 2005, que dispõe sobre 
normas gerais de contratação de consórcios 
públicos e dá outras providências, ou qualquer 
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outro instrumento jurídico adequado, como 
forma de compartilhar responsabilidades.

§ 2º Ao Conselho Municipal da Juven-
tude competem as funções consultivas, de 
avaliação e fiscalização do Sistema Munici-
pal de Juventude, nos termos previstos nesta 
Lei, bem como outras definidas na legislação 
municipal.

§ 3º Competem ao órgão a ser designa-
do no Plano de que trata o inciso II do caput 
deste artigo as funções executiva e de gestão 
do Sistema Municipal de Juventude.

Art. 45. Ao Distrito Federal cabem, cumulativa-
mente, as competências dos Estados e Municípios.

CAPÍTULO IV 
Dos Conselhos de Juventude

Art. 46. Os Conselhos de Juventude são órgãos 
permanentes e autônomos, não jurisdicionais, en-
carregados de tratar das políticas de juventude e da 
garantia do exercício dos direitos do jovem, com os 
seguintes objetivos:

I – auxiliar na elaboração de políticas de 
juventude que promovam o amplo exercício dos 
direitos dos jovens estabelecidos nesta Lei;

II – utilizar os instrumentos dispostos no 
art. 47 desta Lei de forma a buscar que o Es-
tado garanta aos jovens o exercício dos seus 
direitos, quando violados;

III – colaborar com os órgãos da adminis-
tração no planejamento e na implementação 
das políticas de Juventude;

IV – estudar, analisar, elaborar, discutir e 
propor a celebração de instrumentos de coo-
peração, visando à elaboração de programas, 
projetos e ações voltados para a juventude;

V – promover a realização de estudos 
complementares relativos à Juventude, obje-
tivando subsidiar o planejamento das políticas 
públicas de juventude;

VI – estudar, analisar, elaborar, discutir 
e propor políticas públicas que permitam e 
garantem a integração e a participação do jo-
vem no processo social, econômico, político e 
cultural no respectivo ente federado;

VII – propor a criação de formas de par-
ticipação da juventude junto aos órgãos da 
administração pública;

VIII – promover e participar de seminários, 
cursos, congressos e eventos correlatos para 
o debate de temas relativos à juventude;

IX – desenvolver outras atividades rela-
cionadas às políticas públicas de juventude.

§ 1º Em cada ente federado haverá um 
Conselho de Juventude composto pela seguin-
te quantidade de membros efetivos:

X – sessenta, para a União;
XI – quarenta e cinco para os Estados e 

o Distrito Federal;
XII – trinta, para os Municípios.
§ 2º Lei federal, estadual, distrital ou mu-

nicipal disporá sobre:
I – o local, dia e horário de funcionamento 

do Conselho de Juventude;
II – a remuneração de seus membros;
III – a composição;
IV – a sistemática de suplência das va-

gas.
§ 3º Constará da lei orçamentária fede-

ral, estadual, distrital ou municipal previsão 
dos recursos necessários ao funcionamento 
do Conselho de Juventude do respectivo ente 
federado.

Art. 47. São atribuições do Conselho de Ju-
ventude:

I – encaminhar, ao Ministério Público, 
notícia de fato que constitua infração admi-
nistrativa ou penal contra os direitos do jovem 
garantidos na legislação;

II – encaminhar à autoridade judiciária 
os casos de sua competência;

III – expedir notificações;
IV – requisitar informações das autori-

dades públicas, que terão o prazo de 30 dias 
corridos para apresentar a resposta;

V – elaborar relatório anual sobre as 
políticas de juventude no respectivo ente fe-
derado;

VI – assessorar o Poder Executivo local 
na elaboração dos planos, programas, proje-
tos, ações e da proposta orçamentária das 
políticas de juventude.

CAPÍTULO V 
Das Eleições Para os Conselhos  

de Juventude

Art. 48. O processo eleitoral para a escolha dos 
membros do Conselho de Juventude será estabeleci-
do em Lei Estadual, Distrital ou Municipal, de acordo 
com o seguinte:

I – no mínimo 2/3 do total de vagas serão 
destinados a representantes da sociedade;



Dezembro de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 15 51609 

II – as vagas destinadas a representantes 
da sociedade serão ocupadas por entidades, 
que indicarão o nome de seu representante 
por meio de uma assembleia eleitoral deste 
segmento.

III – 3/5 das vagas destinadas à socie-
dade deverão ser ocupadas por pessoas com 
idade compreendida entre 15 e 29 anos, e 
pelo menos uma dessas vagas por pessoa 
com deficiência;

IV – o processo eleitoral será coordenado 
por uma comissão eleitoral aprovada pelo co-
legiado do respectivo conselho de juventude e 
acompanhada pelo Ministério Público.

§ 1º São impedidos de compor o mesmo 
Conselho os parentes de até terceiro grau.

§ 2º Depois de eleitas, as entidades de-
verão indicar o seu representante de acordo 
com os seguintes requisitos:

I – idade superior a quinze anos;
II – residir na região geográfica abrangi-

da pelo Conselho de Juventude para o qual 
foi indicado;

III – reconhecida participação em temas 
de juventude, a ser comprovada de acordo 
com o regulamento.

§ 3º Os conselheiros de Juventude são 
indicados pelas entidades para mandato de 
dois anos, permitida uma nova indicação con-
secutiva, independente da entidade que o 
indique.

§ 4º Constará da lei orçamentária estadu-
al, distrital ou municipal previsão dos recursos 
para a realização das eleições do Conselho 
de Juventude.

CAPÍTULO VI 
Do Fundo Nacional de Juventude

Art. 49. Fica instituído, no âmbito da União, o 
Fundo Nacional de Juventude, com o objetivo de fi-
nanciar:

I – a atividade de gestão governamental, 
a fiscalização e o controle das políticas públi-
cas de juventude;

II – a implantação do Sistema Nacional 
de Informação sobre Juventude; e

III – o funcionamento do Conselho Na-
cional de Juventude.

Art. 50. Constituem fontes do Fundo Na-
cional de Juventude:

I – os recursos consignados na Lei Orça-
mentária Anual e nos seus créditos adicionais;

II – as doações de pessoas físicas ou 
jurídicas, nacionais ou estrangeiras;

III – as transferências de outros fundos, 
órgãos ou entidades;

IV – os recursos decorrentes de em-
préstimo;

V – as receitas decorrentes das aplica-
ções financeiras de recursos do Fundo, obser-
vada a legislação aplicável; e

VI – outras receitas.

Art. 51. O Fundo Nacional de Juventude será 
administrado por um Conselho Gestor, composto pe-
los membros efetivos do Conselho Nacional de Ju-
ventude.

Parágrafo único. Para ter acesso aos recursos do 
Fundo Nacional de Juventude, as unidades de rede de-
verão apresentar os seus projetos ao Conselho Gestor, 
na forma do regulamento.

Art. 52. São requisitos obrigatórios para a inscri-
ção de projetos nos conselhos de juventude:

I – a exposição das linhas gerais dos 
métodos e técnicas a serem utilizadas para 
o cumprimento dos objetivos propostos no 
projeto;

II – a indicação da existência de estrutura 
material e dos recursos humanos compatíveis 
com os objetivos apresentados;

III – regimento interno que regule o fun-
cionamento da entidade, no qual deverá cons-
tar, no mínimo:

a) o detalhamento das atribuições e res-
ponsabilidades do dirigente, de seus prepostos, 
dos membros da equipe técnica e dos demais 
funcionários;

b) a adesão ao Sistema Nacional de In-
formações sobre a Juventude, bem como sua 
efetiva operação.

CAPÍTULO VII 
Do Sistema Nacional de Informação  

Sobre a Juventude

Art. 53. Fica instituído o Sistema Nacional de 
Informação sobre a Juventude com as finalidades de 
coletar dados e produzir informações para subsidiar 
a tomada de decisões governamentais sobre políticas 
de juventude.

§ 1º O sistema de informação de que 
trata o caput terá um módulo específico para 
os órgãos gestores.

§ 2º A descontinuidade da operação do 
sistema pelas unidades do SINAJUVE en-
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seja a suspensão dos repasses de recursos 
públicos.

CAPÍTULO VIII 
Do Acompanhamento e da Avaliação  

das Políticas de Juventude

Art. 54. Fica instituído o Sistema Nacional de 
Acompanhamento e Avaliação das Políticas de Juven-
tude com os seguintes objetivos:

I – contribuir para a organização da rede 
de juventude;

II – assegurar conhecimento rigoroso 
sobre os programas, as ações e projetos das 
políticas de juventude e de seus resultados;

III – promover a melhora da qualidade da 
gestão dos programas, ações e projetos das 
políticas públicas de juventude.

§ 1º A avaliação das políticas de juven-
tude abrangerá, no mínimo, a gestão, as uni-
dades do SINAJUVE, e os resultados das po-
líticas e dos programas de juventude e será 
executada de acordo com o seguinte:

I – A avaliação da gestão terá por obje-
tivos verificar:

a) se o planejamento orçamentário e sua 
execução se processam de forma compatível 
com as necessidades do respectivo Sistema 
de Juventude;

b) a eficácia da utilização dos recursos 
públicos;

c) a manutenção do fluxo financeiro, con-
siderando as necessidades operacionais do 
programa, as normas de referência e as con-
dições previstas nos instrumentos jurídicos 
celebrados entre os órgãos gestores e as uni-
dades do SINAJUVE;

d) a implementação de todos os demais 
compromissos assumidos por ocasião da ce-
lebração dos instrumentos jurídicos relativos 
à efetivação das políticas públicas de juven-
tude; e

e) a articulação interinstitucional e inter-
setorial das políticas.

II – A avaliação das unidades do SINA-
JUVE terá por objetivo identificar o perfil e o 
impacto de sua atuação, por meio de suas 
atividades, programas e projetos, conside-
rando as diferentes dimensões institucionais 
e, entre elas, no mínimo e obrigatoriamente, 
as seguintes:

a) o plano de desenvolvimento institu-
cional;

b) a responsabilidade social, considerada 
especialmente sua contribuição para a inclusão 
social e o desenvolvimento socioeconômico do 
jovem e de sua família;

c) a comunicação e o intercâmbio com 
a sociedade;

d) as políticas de pessoal quanto à qua-
lificação, aperfeiçoamento, desenvolvimento 
profissional e condições de trabalho;

e) a sua adequação às normas de re-
ferência;

f) o planejamento e a autoavaliação quan-
to aos processos, resultados, eficiência e efi-
cácia do projeto e de seus objetivos; e

g) a sustentabilidade financeira.
III – A avaliação dos resultados dos pro-

gramas, ações e projetos das políticas de ju-
ventude terá por objetivo, no mínimo, verificar 
o cumprimento dos objetivos e os efeitos de 
sua execução.

Art. 55. Ao final da avaliação, será elaborado re-
latório contendo histórico e caracterização do trabalho, 
as recomendações e os prazos para que essas sejam 
cumpridas, além de outros elementos a serem defini-
dos em regulamento.

§ 1º Os resultados da avaliação das po-
líticas de juventude serão utilizados para:

I – planejamento de metas e eleição de 
prioridades do Sistema de Juventude e seu 
financiamento;

II – reestruturação ou ampliação da rede 
de juventude;

III – adequação dos objetivos e da natu-
reza dos programas, ações e projetos;

IV – celebração de instrumentos de coo-
peração com vistas à correção de problemas 
levantados na avaliação;

V – reforço de financiamento para forta-
lecer a rede de juventude; e

VI – melhorar e ampliar a capacitação 
dos operadores do SINAJUVE.

§ 2º O relatório da avaliação deverá ser 
encaminhado aos respectivos Conselhos de 
Juventude, bem como ao Ministério Público.

Art. 56. Os gestores e unidades que recebem 
recursos públicos têm o dever de colaborar com o 
processo de avaliação, facilitando o acesso às suas 
instalações, à documentação e a todos os elementos 
necessários ao seu efetivo cumprimento.

Art. 57. O processo de avaliação das políticas de 
juventude deverá contar com a participação dos jovens, 
de representantes dos Três Poderes, do Ministério Pú-
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blico e dos Conselhos da Juventude, na forma a ser 
definida em regulamento.

Art. 58. Cabe ao Poder Legislativo acompanhar 
as avaliações do respectivo ente federado.

Art. 59. O Sistema Nacional de Avaliação e Acom-
panhamento das Políticas de Juventude assegurará, 
na metodologia a ser empregada:

I – a realização da autoavaliação dos 
gestores e das unidades;

II – a avaliação institucional externa, con-
templando a análise global e integrada das ins-
talações físicas, relações institucionais, com-
promisso social, atividades e finalidades das 
unidades e de seus projetos;

III – o respeito à identidade e à diversi-
dade de unidades e projetos;

IV – a participação do corpo de funcioná-
rios das unidades e dos Conselhos de Juventu-
de da área de atuação da entidade avaliada; 

V – a análise global e integrada das dimen-
sões, estruturas, compromissos, finalidades e re-
sultados das políticas públicas de juventude; e

VI – o caráter público de todos os proce-
dimentos, dados e resultados dos processos 
avaliativos.

Art. 60. A avaliação será coordenada por uma 
comissão permanente e realizada por comissões tem-
porárias, essas compostas, no mínimo, por 3 (três) es-
pecialistas com reconhecida atuação na área temática 
e definidas na forma do regulamento.

§ 1º É vedado à comissão permanente 
designar avaliadores:

I – que sejam titulares ou servidores dos 
órgãos gestores avaliados, ou funcionários das 
entidades avaliadas;

II – que tenham relação de parentesco 
até 3º grau com titulares ou servidores dos ór-
gãos gestores avaliados ou funcionários das 
unidades avaliadas; e

III – que estejam respondendo a proces-
sos por crime doloso.

§ 2º Às comissões temporárias de ava-
liação serão acrescentados membros de for-
ma a cumprir as condições previstas no art. 
52 desta Lei.

Art. 61. As informações produzidas a partir do Sis-
tema Nacional de Informações sobre a Juventude serão 
utilizadas para subsidiar a avaliação, o acompanhamen-
to, a gestão e o financiamento dos Sistemas Nacional, 
Distrital, Estaduais e Municipais de Juventude.

Art. 62. Avaliação periódica geral será realizada 
pelas organizações juvenis, em Conferência Nacional, 
com o objetivo de elaborar recomendações a serem 
consideradas pelos entes federados para a elaboração 
de políticas de juventude.

Art. 63. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Sala da Comissão, 8 de dezembro de 2009. – 
Deputada Manuela d’Ávila, Relatora.

COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO

Após a leitura do meu parecer, na reunião ordinária 
do dia 17.03.2010, da análise dos Votos em Separado 
dos Deputados Paulo Roberto Pereira e Mauro Lopes e 
de sugestões apresentadas durante a discussão da ma-
téria na Comissão, com as quais eu concordei, apresento 
a seguinte complementação de voto, a qual submeto à 
apreciação dos senhores parlamentares, que propõe: 

I – excluir o parágrafo 1º do artigo 7º, 
passando o parágrafo 2º a constituir parágra-
fo único;

II – excluir os artigos 9º e 10, renume-
rando-se os demais;

III – incluir parágrafo 2º no artigo 16, 
renumerado como artigo 14, com a redação 
abaixo, alterando-se o então parágrafo único 
para parágrafo 1º:

Art. 16 ..... ............................................. .
§ 1º .......... ............................................ .
§ 2º Os benefícios expressos no “caput” 

e no parágrafo primeiro serão custeados com 
recursos orçamentários específicos extra ta-
rifários.

I – incluir alínea “g” no inciso II do ar-
tigo 19, renumerado como artigo 17, com a 
expressão empreendedorismo, reordenando 
as demais.

Art. 19 ...... .............................................
I – ....... ................................................. .
II – ..... ...................................................
..... .........................................................
g – empreendedorismo;
......... .....................................................

Além dessas, alterações formais foram realizadas 
no texto lido na reunião de 17 de março, tanto no rela-
tório quanto no meu voto, sem contudo comprometer 
o conteúdo da matéria.

Tais mudanças foram consubstanciadas em um 
novo relatório/voto da relatora, o qual já havia sido di-
vulgado e é do conhecimento público desde junho deste 
ano, em que aparecem, inclusive, as justificativas para 
as mudanças ocorridas nos artigos 16 e 19.
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Segue a íntegra desse último relatório e voto nas 
páginas 3 a 181: 

I – Relatório

O Projeto de Lei nº 4.529, de 2004, de autoria da 
Comissão Especial destinada a acompanhar e estudar 
propostas de Políticas Públicas para a Juventude, dispõe 
sobre o Estatuto da Juventude, regulando os direitos 
específicos dos jovens e estabelecendo diretrizes para 
elaboração de políticas públicas de juventude, bem como 
cria a Rede e o Sistema Nacionais de Juventude.

Sujeita à apreciação do Plenário, a proposição 
recebeu despacho da presidência para constituição de 
comissão especial, conforme o Art. 34, II, do RICD, a 
ser integrada pelas seguintes comissões: de Direitos 
Humanos e Minorias; Viação e Transportes; Turismo e 
Desporto; Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentá-
vel; Trabalho, de Administração e Serviço Público; Edu-
cação e Cultura; Seguridade Social e Família; Finanças 
e Tributação (Mérito e Art. 54, RICD) e Constituição e 
Justiça e de Cidadania (Mérito e Art. 54, RICD).

O projeto original é resultado do trabalho desen-
volvido pelos parlamentares que atuavam nas questões 
juvenis, na então recém-formada Frente Parlamentar 
em Defesa da Juventude que fez gestões com vistas 
à criação da Comissão Especial Destinada a Acompa-
nhar e Estudar Propostas de Políticas Públicas para a 
Juventude, o que ocorreu em 7 de maio de 2003.

A citada Comissão organizou os seus trabalhos 
no sentido de apurar os problemas e os anseios dos 
jovens brasileiros. Para tanto, convocou audiências 
públicas sobre os temas: educação e cultura; trabalho; 
saúde e sexualidade; desporto e lazer; família, cidada-
nia, consciência religiosa, exclusão social e violência 
e minorias. Nesse contexto, foi realizada a Semana 
do Jovem, tendo como ponto alto, o Seminário Na-
cional de Juventude, em Brasília, que reuniu mais de 
700 jovens de todo o Brasil, além de especialistas na 
questão juvenil e gestores públicos. 

A proposição que ora relatamos, portanto, foi, em 
sua origem, um trabalho colaborativo entre os jovens 
brasileiros, os especialistas nas questões de juventude 
e os gestores públicos, visando à formulação de uma 
carta de direitos da juventude brasileira.

Além disso, durante o período de tempo que 
transcorreu entre a elaboração do PL 4.529/04 e a 
instalação desta Comissão, foram apresentados nove 
projetos de lei que compõem o conjunto de proposi-
ções a serem, por nós, apreciados:

a) o PL nº 6.923/06, de autoria da Dep. 
Luciana Genro, que dispõe sobre o acesso e 
condições de permanência aos cursos supe-
riores de graduação das instituições públicas 
de educação superior;

b) o PL nº 27/07, de autoria do Dep. Reginal-
do Lopes e que trata do Estatuto da Juventude;

c) o PL nº 280/2007, de autoria do Dep. 
Geraldo Resende, que dispõe sobre a com-
provação da situação acadêmica do estudante 
para obtenção do benefício da meia-entrada 
e dá outras providências, tendo uma emen-
da apresentada na Comissão de Educação 
e Cultura, estando apensados a este os se-
guintes projetos:

c.1) PL nº 885/07, de autoria do Dep. 
Elismar Prado, que institui meia-entrada para 
estudantes e jovens com idade inferior a 21 
anos nos locais que menciona e dá outras 
providências e ainda, apenso a este:

c.1.1) PL nº 1.604/07, do Dep. João Cam-
pos, que dispõe sobre a instituição da Carteira 
de Identificação Estudantil para obtenção do 
benefício da meia-entrada e dá outras provi-
dências, e ainda, apenso ao PL 1.604/07;

c.1.1.1) PL nº 4.502/08, do Dep. Geral-
do Pudim, que Revoga a Medida Provisória nº 
2.208, de 17 de agosto de 2001 e estabelece 
as condições para emissão da Carteira de 
Identificação Estudantil – CIE;

c.2) PL nº 1.259/07, de autoria do Dep. 
Edson Santos, que institui a meia-entrada, em 
âmbito federal, para estudantes e dá outras 
providências;

c.3) PL nº 5.721/09, de autoria do Dep. 
Capitão Assumção, que dispõe sobre a proi-
bição da cobrança de taxa para emissão de 
documento de identificação estudantil de es-
tudantes de baixa renda familiar.

d) o PL nº 6.010/09, da Dep. Solange Al-
meida, que regula a obrigatoriedade de trans-
porte escolar público gratuito para universitários 
e estudantes de cursos profissionalizantes.

Em 09 de junho de 2009, foi instalada esta Comis-
são Especial para analisar o conteúdo do PL nº 4.529/04 
e propor a esta Casa uma carta de direitos do jovem e 
as formas de torná-los uma realidade em suas vidas. A 
partir daí, foram realizadas nove reuniões, sendo qua-
tro destinadas a audiências públicas, nas quais foram 
ouvidas as contribuições de representantes de diver-
sos setores governamentais e não-governamentais. Os 
membros da Comissão também contribuíram com a 
realização de encontros estaduais de juventude onde 
o tema pode ser debatido e as sugestões produzidas 
foram encaminhadas à Comissão. 

1- Certifico que esta remissão às páginas 3 a 18 refere-se à nume-
ração do Parecer original, votado e aprovado na Comissão Especial. 
(Leila Machado Campos, Secretária da Comissão Especial)
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Além desses espaços de interlocução, a partir 
de 25 de agosto de 2009, foi estabelecida uma co-
munidade virtual no Portal e-Democracia da Câmara 
dos Deputados, que vem promovendo a interação e 
discussão virtual da sociedade e o compartilhamento 
de conhecimento sobre a juventude e sua realidade no 
processo de elaboração do Estatuto da Juventude.

Não foram apresentadas emendas ao projeto 
nesta comissão por impedimento regimental, qual 
seja trata-se de matéria que não é objeto de delega-
ção – conclusiva nas Comissões, art. 24, alínea e, do 
RICD, consoante o disposto no § 1º, inciso II do art. 
68 da Constituição Federal. No entanto, podem ser 
apresentadas emendas quando da discussão e vota-
ção em Plenário.

Compete a esta Comissão apreciar a matéria no 
seu mérito, bem como quanto à constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa e quanto aos aspec-
tos financeiros e orçamentários, em substituição às 
Comissões de Constituição, Justiça e de Cidadania – 
CCJC e de Finanças e Tributação – CFT.

É o relatório.

II – Voto da Relatora

Conforme anteriormente mencionado, o presente 
projeto e o seu conteúdo são provenientes do conhe-
cimento produzido pelos coletivos de jovens ao longo 
dos últimos 20 anos, incluindo as últimas conferências 
de juventude, a participação da sociedade pelo Portal 
e-Democracia da Câmara dos Deputados e os recen-
tes trabalhos de audiências públicas desta Comissão 
nesta Casa e nos Estados.

Encaramos a dificuldade da tarefa de sistema-
tizar direitos, diretrizes para políticas de juventude e 
o estabelecimento de um sistema que possa dar vida 
a esses princípios, com o objetivo de reconhecer os 
direitos dos jovens e garantir uma vida social plena e 
a promoção de sua autonomia.

Se considerarmos as limitações constitucionais 
quanto à iniciativa parlamentar das leis e à diversida-
de do segmento juvenil, esse desafio tornou-se ainda 
maior. Para tanto, reorganizamos as propostas origi-
nais em um substitutivo que foi dividido em dois Títulos 
equivalentes aos eixos principais inicialmente propostos 
pela Comissão Especial para o debate:

– Dos Direitos e das Políticas Públicas de Ju-
ventude;

– Da Rede e do Sistema Nacionais de Juven-
tude.

No primeiro Título, dos Direitos e das Políticas 
Públicas de Juventude, estão dispostos os direitos da 
juventude, os princípios e as diretrizes das políticas 
públicas para essa parcela da população.

Definimos os integrantes da juventude como as 
pessoas cuja idade esteja compreendida entre os quin-
ze e os vinte e nove anos. Para não perder de vista 
a existência de faixas etárias intermediárias, pois os 
desafios colocados para os jovens de 16 anos são bas-
tante distintos dos enfrentados pelos jovens de 24 ou 
29 anos, propusemos a seguinte subdivisão etária:

a) jovem-adolescente, entre quinze e 
dezessete anos;

b) jovem-jovem, entre dezoito e vinte e 
quatro anos;

c) jovem-adulto, entre vinte e cinco e 
vinte e nove anos.

Essa classificação etária foi inserida de forma 
a orientar os formuladores das políticas de juventude 
que, ao seguirem os princípios e diretrizes contidos 
na lei, podem subdividir o seu planejamento de forma 
a atingir necessidades específicas de jovens, confor-
me sua idade.

Os primeiros artigos se referem aos princípios e 
às normas gerais, como por exemplo: o respeito à dig-
nidade e à autonomia do jovem; a não-discriminação; o 
respeito pela diferença e aceitação da juventude como 
parte da diversidade da condição humana; a igualda-
de de oportunidades; e a promoção e valorização da 
pluralidade da participação juvenil por meio de suas 
representações entre outras que constam do artigo 
2º da proposta.

Essas diretrizes são gerais e se aplicam a cada 
setor em que as políticas públicas forem elaboradas. 
Destaque deve ser feito à determinação para que a ar-
ticulação entre os entes federados e a sociedade seja 
realizada de modo a assegurar a plena inclusão do jo-
vem pela participação nos espaços decisórios, o que 
no médio e longo prazos incidirá positivamente sobre 
a própria elaboração das políticas públicas.

O principal objetivo desta parte do projeto de lei é 
criar obrigação ao gestor público em seguir parâmetros 
mínimos na elaboração das políticas de juventude.

A lógica utilizada para a elaboração dessas di-
retrizes se baseia no pressuposto de que devem ser 
implementadas, simultaneamente: 

a) políticas universais que levem em con-
ta as demandas e singularidades juvenis, como 
a educação pública e a saúde, por exemplo; 

b) políticas emergenciais que apresen-
tem novas chances aos jovens em situação 
de maior vulnerabilidade social; e 

c) políticas específicas de forma a reco-
nhecer e promover o potencial e as particula-
ridades da condição juvenil.
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Em seguida, foram explicitados direitos e as nor-
mas gerais para as políticas setoriais, o que foi orga-
nizado em seções da seguinte forma:

a) cidadania, participação social e política 
e representação juvenil;

b) educação;
c) profissionalização, ao trabalho e à 

renda; 
d) igualdade;
e) saúde;
f) cultura;
g) desporto e lazer; e
h) meio ambiente ecologicamente equi-

librado.

O debate sobre juventude pontuou os três prin-
cipais aspectos das políticas setoriais: cidadania e 
participação juvenil, educação e trabalho e renda. Co-
erentes com essa indicação da juventude foram elabo-
radas as primeiras seções de direitos e diretrizes para 
as políticas setoriais.

No que toca à participação juvenil, importa ga-
rantir que o jovem tenha acesso aos espaços decisó-
rios, tanto de forma coletiva quanto individual. A partir 
da sua participação nas decisões, espera-se que se 
construa uma cultura de influência juvenil regular na 
elaboração e execução das políticas públicas. Por esse 
motivo, a própria juventude vem levantando esse tema 
como de fundamental importância. Na construção da 
proposta, buscou-se determinar providências para que 
haja uma efetiva participação juvenil nos espaços pú-
blicos, como por exemplo:

a) a criação de órgãos governamentais 
específicos para a gestão das políticas de ju-
ventude;

b) criação de conselhos de juventude em 
todos os entes federados;

c) criação de fundos, vinculados aos res-
pectivos conselhos de juventude.

Nossa principal motivação para essa proposta foi 
a promoção do fortalecimento das políticas públicas 
de juventude, atribuindo responsabilidades diretas e 
específicas para a implementação de projetos e pro-
gramas que levem em conta as demandas específicas 
da atual geração de jovens. Nesse contexto, torna-se 
indispensável a constituição de assessorias, coorde-
nadorias ou secretarias no âmbito do Poder Executivo, 
com atribuições específicas na coordenação e arti-
culação destas políticas, bem como dos conselhos e 
fundos de juventude.

A educação é outro tema setorial que permeia 
os diálogos de juventude. Nesse campo, procurou-se 

assegurar o que já está previsto na legislação especí-
fica do tema que é o ensino de qualidade, ressaltando 
o dever do Estado em oferecer ao jovem ensino médio 
gratuito e obrigatório na devida faixa etária, incluindo 
a oferta de ensino regular noturno, de acordo com as 
necessidades do educando.

Além disso, pontuou-se o recorte étnico, de gênero 
e relativo à pessoa com deficiência, assegurando aos 
jovens integrantes desses grupos o direito a políticas 
afirmativas específicas. O financiamento estudantil não 
foi esquecido, sendo devido aos alunos regularmente 
matriculados em cursos superiores não gratuitos e com 
avaliação positiva do Ministério de Educação.

Outra dimensão abordada foi o direito à educa-
ção profissional e tecnológica, que deve ser integrada 
aos diferentes níveis e modalidades de educação, ao 
trabalho, à ciência e à tecnologia e desenvolvida em 
articulação com o ensino regular, em instituições es-
pecializadas.

Além das questões educacionais, a seção trata 
dos meios para que o jovem possa usufruir os seus di-
reitos, como por exemplo, a oferta de transporte escolar 
gratuito para os estudantes do ensino fundamental, do 
ensino médio e da educação superior. Além disso, para 
garantir a devida mobilidade, fica garantido a todos os 
jovens estudantes, na faixa etária compreendida entre 
15 e 29 anos, o direito à meia-passagem nos transpor-
tes intermunicipais e interestaduais.

No que diz respeito ao trabalho e renda, no auge 
da crise econômica, a taxa de desemprego total apu-
rada pelo IBGE, em março de 2009, foi de 9,0%, en-
quanto para a faixa etária entre 16 e 24 anos, essa taxa 
foi de 21,1%. Segundo o estudo da OIT, as principais 
causas dessa discrepância são as seguintes: 

a) falta de crescimento econômico sus-
tentado;

b) baixo crescimento da produção em 
setores intensivos em trabalho, em especial, 
juvenil.

c) deficiência e desigualdades no siste-
ma educacional, que implica jovens com baixo 
nível de escolarização e qualificação;

d) limitado acesso a ativos produtivos 
como, por exemplo, ao crédito;

e) discriminação, falta de proteção social 
adequada e exclusão social;

Tomando esses aspectos como base, foram cons-
truídas as diretrizes para as políticas públicas para 
profissionalização, ao trabalho e à renda, como por 
exemplo, a promoção de formas coletivas de organi-
zação para o trabalho, redes de economia solidária 
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e o cooperativismo jovem que deverão obedecer aos 
seguintes princípios:

I – participação coletiva;
II – autogestão democrática;
III – igualitarismo;
IV – cooperação e intercooperação;
V – responsabilidade social; 
VI – desenvolvimento sustentável e pre-

servação do equilíbrio dos ecossistemas; 

utilização da base tecnológica existente em ins-
tituições de ensino superior e centros de educação 
profissional; 

acesso a crédito subsidiado.
Além disso, a proposição dispõe sobre a oferta de 

condições especiais de jornada de trabalho por meio 
da compatibilização entre os horários de trabalho e de 
estudo e da oferta dos níveis, formas e modalidades 
de ensino em horários que permitam a frequência es-
colar e o trabalho regular.

Na seção que trata da aplicação do direito à 
igualdade, buscou-se concentrar as diretrizes que, de 
forma fragmentada, vêm sendo trazidas ao debate. A 
redação dos dispositivos desta seção ilustra a com-
plexidade da formulação de políticas públicas. Con-
siderou-se que, em um contexto de desigualdades e 
discriminações cruzadas, políticas destinadas a jovens 
– ou a qualquer outro grupo – podem produzir, caso 
beneficiem desproporcionalmente uma parcela deles, 
efeitos negativos sobre os demais membros do grupo, 
que ficarão, frente aos beneficiados, em posição ainda 
mais desvantajosa. Daí a necessidade de enfatizar que 
o direito à igualdade, no Estatuto da Juventude, não 
se refere apenas à relação entre jovens e não-jovens, 
mas também ao esforço para que os vários segmen-
tos da juventude sejam igualmente respeitados em 
suas diferenças.

No caso específico das mulheres e da população 
negra, tomou-se em conta a sua prolongada história 
de opressão e exclusão e as marcas, tanto no plano 
material como no plano simbólico, e os estigmas que 
criam desvantagens efetivas para negros e mulheres e, 
principalmente, para as mulheres negras do Brasil.

Dessa forma, entre outros aspectos, determina-
se que as políticas públicas de igualdade compreen-
dam:

a) a adoção, no âmbito federal, do Dis-
trito Federal, estadual e municipal, de progra-
mas governamentais destinados a assegurar 
a igualdade de direitos, aos jovens de todas 
as raças, independentemente de sua origem, 
relativamente à educação, à profissionalização, 

ao trabalho e renda, à cultura, à saúde, à se-
gurança, à cidadania e ao acesso à justiça;

b) a capacitação dos professores dos 
ensinos fundamental e médio para a aplicação 
das Diretrizes Curriculares Nacionais no que 
se refere à promoção da igualdade de gênero 
e de raça e ao combate a todas as formas de 
discriminação resultantes das desigualdades 
existentes;

c) a inclusão de temas sobre questões 
raciais, de gênero e de violência doméstica e 
sexual praticada contra mulheres na formação 
dos profissionais de educação, de saúde, de 
segurança pública e dos operadores do direito, 
sobretudo com relação à proteção dos direitos 
de mulheres negras;

d) a adoção de medidas, programas e 
políticas de ação afirmativa para correção 
das desigualdades e promoção da igualdade 
racial e de gênero;

e) a observância das diretrizes curricu-
lares para a educação indígena como forma 
de preservação dessa cultura;

f) a inclusão, nos conteúdos curriculares, 
de informações sobre a discriminação na so-
ciedade brasileira e sobre o direito de todos 
os grupos e indivíduos a um tratamento igua-
litário perante a lei.

Com relação à promoção de saúde integral, a 
proposta do Estatuto dispõe sobre um conjunto ar-
ticulado e contínuo de ações e serviços para a pre-
venção, a promoção, a proteção e a recuperação da 
sua saúde, de forma integral, com acesso universal 
a serviços humanizados e de qualidade, incluindo a 
atenção especial aos agravos mais prevalentes nes-
ta população. De forma geral, as diretrizes oferecem 
sinergia ao Sistema Único de Saúde e tratam, entre 
outros aspectos, dos seguintes:

a) o desenvolvimento de ações articula-
das com os estabelecimentos de ensino, com 
a sociedade e com a família para a prevenção 
de agravos à saúde dos jovens;

b) a garantia da inclusão de temas rela-
tivos a consumo de álcool, drogas, doenças 
sexualmente transmissíveis, Síndrome da Imu-
nodeficiência Adquirida (SIDA), planejamento 
familiar e saúde reprodutiva nos conteúdos 
curriculares dos diversos níveis de ensino;

c) a capacitação dos profissionais de saú-
de em uma perspectiva multiprofissional para 
lidar com o abuso de álcool e de substâncias 
entorpecentes;
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d) a valorização das parcerias com ins-
tituições religiosas, associações, organiza-
ções não-governamentais na abordagem das 
questões de sexualidade e uso de drogas e 
de substâncias entorpecentes;

e) a articulação das instâncias de saúde 
e de justiça no enfrentamento ao abuso de dro-
gas, substâncias entorpecentes e esteróides 
anabolizantes.

O direito à cidadania cultural também está asse-
gurado no Estatuto da Juventude. A Constituição Fe-
deral de 1988 representou um avanço considerável ao 
elencar os direitos culturais como parte integrante dos 
direitos e garantias fundamentais do cidadão. Por sua 
vez, imputou ao Estado o dever de garantir os meios 
necessários para o exercício dos direitos culturais, 
consagrando, assim, o Princípio da Cidadania Cultu-
ral, conforme previsto no caput do art. 215 de nossa 
Constituição Federal. Reconhece-se, também, que a 
diversidade cultural, étnica e regional é característica 
marcante da sociedade brasileira e fruto de nossa for-
mação histórica.

Nesse sentido, o Estatuto da Juventude garante 
aos jovens o direito à participação na vida cultural, que 
inclui os direitos à livre criação, acesso aos bens e ser-
viços culturais, participação nas decisões de política 
cultural, o direito à identidade e à diversidade cultural 
e o direito à memória social, como por exemplo:

a) a garantia de que o jovem participe do 
processo de produção, reelaboração e fruição 
dos bens culturais;

b) a garantia do acesso aos locais e even-
tos culturais, mediante preços reduzidos, em 
âmbito nacional;

c) o incentivo para que os movimentos 
de jovens desenvolvam atividades artístico-
culturais e ações voltadas à preservação do 
patrimônio histórico;

d) a valorização da capacidade criativa 
do jovem, mediante o desenvolvimento de 
programas e projetos culturais.

O direito ao desporto e ao lazer, bem como ao 
meio ambiente equilibrado também são objetos de 
diretrizes do Estatuto, de forma a garantir que o jo-
vem possa usufruir seu tempo livre de forma saudá-
vel, individual e coletivamente. Entre essas diretrizes 
destacamos:

a) a realização de diagnóstico e estudos 
estatísticos oficiais acerca da educação física 
e dos desportos no Brasil;

b) a adoção de lei de incentivo fiscal para 
o esporte, com critérios que evitem a centraliza-
ção de recursos em determinadas regiões;

c) a aquisição de equipamentos comuni-
tários que permitam a prática desportiva;

d) o estímulo e o fortalecimento de or-
ganizações, movimentos, redes e outros co-
letivos de juventude que atuem no âmbito das 
questões ambientais e em prol do desenvolvi-
mento sustentável;

e) o incentivo à participação dos jovens 
na elaboração das políticas públicas de meio 
ambiente;

f) a criação de programas de educação 
ambiental destinados aos jovens.

No segundo Título, da Rede e do Sistema Nacio-
nais de Juventude, estão consubstanciados, em reda-
ção legislativa, os seguintes aspectos: a instituição da 
Rede e do Sistema Nacionais de Juventude; medidas 
para o fortalecimento dos conselhos de juventude; e o 
estabelecimento de sistemas nacionais de avaliação 
e de informação sobre a juventude.

A Rede Nacional de Juventude se caracteriza 
pela inclusão de todos os interessados no tema sem 
qualquer distinção no que diz respeito à forma de or-
ganização de seus integrantes. O Sistema Nacional de 
Informação sobre a Juventude dará o suporte mínimo 
para que essa rede se estabeleça com base nos con-
selhos de juventude.

Ao instituir o Sistema Nacional de Juventude, 
considerou-se fundamental que fosse garantida a li-
berdade de organização própria de cada ente fede-
rado. Trata-se de uma estrutura formal, com base e 
ênfase estatal e com os objetivos de prover as condi-
ções para o desenvolvimento juvenil e a mais ampla 
integração social do jovem no contexto de sua comu-
nidade e família.

Para tanto, não foi possível deixar de tratar da 
divisão de competências entre cada ente federado de 
forma a delimitar o que deve ser realizado, não esque-
cendo da necessária co-responsabilidade pela assistên-
cia técnica e financeira. Além disso, essas atribuições 
estão articuladas para que os esforços da União, Esta-
dos, Distrito Federal e Municípios convirjam para o fiel 
cumprimento dos princípios estabelecidos no Estatuto, 
como a descentralização das políticas de juventude, o 
fortalecimento do controle social e a articulação entre 
as políticas públicas, por exemplo.

No que toca ao financiamento de políticas de 
juventude, entendemos que esse é um tema para os 
orçamentos setoriais. No entanto, políticas e progra-
mas específicos devem ser financiados com recursos 
também específicos. O estabelecimento de um Fundo 
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Nacional de Juventude com os objetivos de financiar 
a atividade de gestão governamental, a fiscalização e 
o controle das políticas públicas de juventude; a im-
plantação do Sistema Nacional de Informação sobre 
Juventude; e o funcionamento do Conselho Nacional 
de Juventude são exemplos de propostas que incluí-
mos no substitutivo ao PL 4.529/04.

As regras gerais para organização dos conselhos 
de juventude e sua eleição foram pontuadas de forma 
a servir de orientação para os entes federados. De 
forma geral, esse tópico trata do seguinte:

a) a composição dos conselhos passa 
à proporção de dois terços de seus membros 
serem oriundos da sociedade e um terço do 
poder público;

b) os assentos destinados à sociedade 
serão destinados em assembléia eleitoral e o 
poder público indica os seus integrantes se-
gundo o princípio federativo;

c) orienta-se que os conselhos serão 
consultivos sobre as políticas públicas e delibe-
rativos sobre o seu próprio orçamento e sobre 
a destinação dos recursos dos fundos, desde 
que definidos pelos respectivos entes federa-
dos e sejam os seus comitês gestores, uma 
vez que não há como obrigar, por lei federal, 
a criação de fundos estaduais ou municipais. 
Além disso, nas atribuições, foram estabeleci-
dos mecanismos que fortalecem as atividades 
de fiscalização que podem exercer, como por 
exemplo, o poder para solicitar informações 
e peticionar.

Dessa forma, elaboramos a proposta no sentido 
de promover o direito à participação como elemento 
indispensável para o sucesso e efetividade de uma 
política de juventude. A partir da disseminação dos 
conselhos de juventude, espera-se ampliar os canais 
de diálogo entre os movimentos juvenis, as demais or-
ganizações da sociedade e os órgãos governamentais. 
Essa formulação parte da concepção que à juventude 
cabe um papel ativo na formulação, monitoramento e 
avaliação dos projetos e programas e que o sentido des-
ta participação deve extrapolar os limites das políticas 
de juventude e vincular o debate em torno de um projeto 
de desenvolvimento local, regional e nacional.

Organizamos, ainda, um conjunto de dispositi-
vos que estabelecem regras gerais para a avaliação 
e acompanhamento da gestão das políticas públicas 
de juventude. Normalmente, a inexistência de uma 
sistemática de avaliação dificulta o desenvolvimento 
dos projetos e chega a impedir o devido controle so-
cial dessas políticas. 

Em um país cuja história inclui inúmeros planos e 
políticas que “não saem do papel”, fraudes na composi-
ção de remédios e do leite e na aquisição de merenda 
escolar, a proposta restaria incompleta se não propu-
séssemos a realização de avaliações periódicas sobre 
a implementação do próprio sistema, sua materialida-
de física em instalações, programas, pessoas e o seu 
financiamento, por exemplo. Para tanto, o substitutivo 
inclui a obrigatoriedade da avaliação de, pelo menos, 
três dimensões: a gestão do sistema, as unidades do 
SINAJUVE e os resultados das políticas.

No que diz respeito à gestão, o principal foco da 
avaliação é na eficiência e eficácia da aplicação dos 
recursos públicos, bem como na análise do fluxo de 
recursos e na implementação de compromissos fir-
mados nos diversos instrumentos de cooperação que 
são comumente celebrados e sobre os quais existem 
dúvidas sobre sua efetividade. A intenção é dispor de 
uma metodologia que avalie essa dimensão, deixan-
do de ser assunto apenas do senso comum para se 
tornar um instrumento de gestão e redirecionamento 
de metas.

Quando propomos a avaliação das unidades do 
SINAJUVE, estamos tratando daquelas que recebem 
recursos públicos para o seu funcionamento e, por-
tanto, devem se submeter a algum tipo de processo 
avaliativo. Essa providência parte do pressuposto de 
que os nossos jovens merecem programas que sejam 
ofertados dentro dos mais altos padrões de qualidade 
profissional. Não é aceitável que esse trabalho seja 
realizado de forma improvisada!

A última dimensão para a qual, explicitamente, 
propomos avaliação é a dos resultados das políticas 
públicas, que, no final das contas é o aspecto mais 
importante a ser avaliado. A análise dos resultados 
atingidos pode, inequivocamente, indicar as altera-
ções necessárias, nos processos, no financiamento, 
na articulação de políticas e instituições para que ob-
tenha êxito. Afinal, um processo que não apresenta os 
resultados esperados merece ser revisto e analisado 
para que possa ser reorientado de forma a atingir os 
seus objetivos.

Ainda nesse contexto, de forma enfática, atri-
buímos às Conferências de Juventude um papel de 
avaliação geral das políticas de juventude, uma vez 
que poderá se valer do conhecimento produzido pelo 
Sistema Nacional de Informação sobre a Juventude 
e pelas avaliações técnicas realizadas no âmbito do 
Sistema Nacional de Acompanhamento e Avaliação 
das Políticas de Juventude.

Destacamos que a solução para transposição dos 
obstáculos encontrados pela juventude não se restrin-
ge apenas ao seu marco legal. No entanto, temos a 
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convicção que o conteúdo desta proposta organizará e 
servirá de referência para a criação de políticas públicas 
de juventude com melhores condições de êxito.

Após a leitura do parecer feita na Comissão es-
pecial, e ante os votos em separado apresentados, 
acatamos a sugestão apresentada, para incluirmos 
mais um parágrafo no artigo 16 do substitutivo, disci-
plinando recursos orçamentários específicos para o 
custeio do beneficio ao jovem estudante.

Esta proposta visa resguardar os usuários do 
serviço público de transporte intermunicipal e interes-
tadual, constituídos na sua grande maioria de pessoas 
de baixo poder aquisitivo, da majoração no preço da 
passagem face ao benefício a ser concedido para os 
jovens estudantes.

Com esta alteração, concede se o benefício para 
o jovem estudante, com recursos que poderão ser da 
União, Estados ou municípios, sem que a medida re-
sulte no aumento da tarifa deste serviço público para 
a população de usuários. Assim, este novo substitutivo 
apresenta esta alteração, ou seja, acréscimo de um 
parágrafo ao artigo 16.

Outra alteração acatada neste substitutivo jus-
tifica-se ante a existência do acordo firmado entre 
o Sistema S e os Decretos 6.632/2008, 6.633/2008, 
6.635/2008 e 6.637/2008 firmados em 2008 para dar 
prioridade ao atendimento às pessoas com baixa ren-
da, preferencialmente trabalhador, empregado ou de-
sempregado, matriculado ou que tenha concluído a 
educação básica, motivo pelo qual suprimimos o inci-
so IV do art. 19. 

Quanto ao projeto apensado, o PL nº 6.923/06, 
que dispõe sobre o acesso e condições de permanência 
aos cursos superiores de graduação das instituições 
públicas de educação superior, saudamos os nobres 
autores pela iniciativa e entendemos que a pretensão 
está parcialmente contemplada no substitutivo, motivo 
pelo qual nos manifestamos pela aprovação, na forma 
do substitutivo.

No tocante ao PL 27/07, que trata do Estatuto 
da Juventude, a proposição está plenamente acatada 
pela proposta que ora apresentamos.

Quanto ao projeto apenso de nº 280/07, que 
dispõe sobre a comprovação da situação acadê-
mica do estudante para obtenção do benefício da 
meia-entrada e dá outras providências, à emenda 
nº 01/2007 apresentada na Comissão de Educação 
e Cultura, e aos seus apensos de nºs PL nº 885/07, 
PL nº 1259/07 e PL nº 5721/09, os quais respec-
tivamente: institui meia-entrada para estudantes e 
jovens com idade inferior a 21 anos nos locais que 
menciona e dá outras providências; institui a meia-
entrada, em âmbito federal, para estudantes e dá 

outras providências; e dispõe sobre a proibição da 
cobrança de taxa para emissão de documento de identi-
ficação estudantil de estudantes de baixa renda familiar, 
nos manifestamos pela rejeição dos mesmos.

Destaca-se que ao PL nº 885/07, está apenso 
o PL nº 1.604/07, que dispõe sobre a instituição da 
Carteira de Identificação Estudantil para obtenção do 
benefício da meia-entrada e dá outras providências e 
a este, encontra-se apensado o PL 4.502/08, que ga-
rante a estudantes e idosos com idade igual ou supe-
rior a 60 (sessenta) anos o benefício de meia-entrada 
nas atividades culturais e desportivas.

A temática de meia-entrada, de que tratam os 
PLs nºs 280/07 (tendo como apensados os PLs nºs 
885/07, 1.604/07 e 4.502/08), 1.259/07 e 5.721/09, 
a nosso ver não deveriam estar apensados a esta 
proposição, haja vista que o direito da meia-entrada 
é um direito estudantil, a ser assegurado a todo es-
tudante independentemente da idade e não somente 
aos jovens. Além disso, essa temática está sendo 
discutida nesta Casa através do PL nº 4.571/08, 
do Senado Federal, tendo inclusive sido aprovado 
parecer na Comissão de Defesa do Consumidor no 
dia 4 de novembro de 2009. Eis os motivos pelos 
quais nos manifestamos pela rejeição destes Pro-
jetos de Lei.

Por derradeiro, o PL nº 6.010/09, que regula a 
obrigatoriedade de transporte escolar público gratuito 
para universitários e estudantes de cursos profissiona-
lizantes, é meritória e está contemplado no substitutivo 
apresentado, motivo pelo qual nos manifestamos pela 
aprovação do mesmo.

Diante do exposto, contamos com o apoio dos 
nobres pares a este parecer e manifestamos o voto 
pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica 
legislativa e pela adequação financeira e orçamen-
tária dos Projetos de Lei nº 4.529, de 2004 e seus 
apensos: PL nº 6.923/06, PL nº 27/07, PL nº 280/07 
(PL nº 885/07, PL nº 1.604/07, PL nº 4.502/08, 
PL nº 1.259/07, PL 5.712/09) e PL nº 6.010/09; e 
quanto ao mérito, pela aprovação do Projeto de Lei 
nº 4.529/04, e dos apensos PL nº 6.923/06, PL nº 
27/07 e PL nº 6.010/09, nos termos do substituti-
vo em anexo; e pela rejeição dos PL nº 280/07, PL 
nº 885/07,PL nº 1.604/07, PL nº 4.502/08, PL nº 
1.259/07, PL nº 5.721/09.

Concluída a transcrição, e diante do exposto, 
contamos com o apoio dos nobres pares para a apro-
vação do meu parecer, com a presente Complemen-
tação de Voto.

Sala da Comissão, 23 de novembro de 2010. – 
Deputada Manuela D’ávila, Relatora.
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PARECER DA COMISSÃO

A Comissão Especial destinada a proferir parecer 
ao Projeto de Lei nº 4.529, de 2004, e apensados, da 
Comissão Especial destinada a acompanhar e estu-
dar propostas de políticas públicas para a juventude, 
que “dispõe sobre o estatuto da juventude e dá outras 
providências”, em reunião ordinária realizada hoje, opi-
nou pela constitucionalidade, juridicidade, boa técnica 
legislativa e pela adequação financeira e orçamentária 
dos Projetos de Lei nº 4.529, de 2004, e dos de nºs 
6.923/06, 27/07, 280/07 (885/07, 1.604/07, 4.502/08, 
1.259/07, 5.721/09) e 6.010/09, apensados; e, quanto 
ao mérito, pela aprovação do PL nº 4.529/2004, e dos 
de nºs 6.923/06, 27/07 e 6.010/07, apensados, com 
substitutivo; e pela rejeição dos PLs nºs 280/07 (885/07, 
1.604/07, 4.502/08, 1.259/07 e 5.721/09), nos termos 
do parecer da Relatora, deputada Manuela D’Avila, que 
apresentou Complementação de Voto. Os Deputados 
Paulo Roberto Pereira e Mauro Lopes apresentaram 
Votos em Separado.

Estiveram presentes os Deputados Andreia Zito, 
Eudes Xavier, Lobbe Neto, Manuela D’Ávila, Paulo 
Henrique Lustosa, Raul Henry, Reginaldo Lopes, Bruno 
Araújo, Dr. Talmir, Márcio Marinho, Maurício Quintella 
Lessa, Mauro Lopes e Sebastião Bala Rocha.

Sala da Comissão, 23 de novembro de 2010 De-
putado Lobbe Neto, Presidente Deputada Manuela 
D’ávilam Relatora.

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO

Institui o Estatuto da Juventude, dis-
pondo sobre os direitos dos jovens, os 
princípios e diretrizes das políticas públi-
cas de juventude, o estabelecimento do 
Sistema Nacional de Juventude e dá outras 
providências.

O Congresso Nacional decreta: 

TÍTULO I 
Dos Direitos e das Políticas  

Públicas de Juventude

CAPÍTULO I 
Dos Princípios e Diretrizes das  
Políticas Públicas de Juventude

Art. 1º Esta Lei institui o Estatuto da Juventude, 
dispondo sobre os direitos dos jovens, os princípios e 
diretrizes das políticas públicas de juventude, o esta-
belecimento do Sistema Nacional de Juventude e dá 
outras providências.

§ 1º Para os efeitos desta Lei, são con-
sideradas jovens as pessoas com idade entre 

quinze e vinte e nove anos, de acordo com a 
seguinte nomenclatura:

I – jovem-adolescente, entre quinze e 
dezessete anos;

II – jovem-jovem, entre dezoito e vinte e 
quatro anos;

III – jovem-adulto, entre vinte e cinco e 
vinte e nove anos.

§ 2º Os direitos assegurados aos jovens 
nesta Lei não podem ser interpretados em 
prejuízo do disposto na Lei nº 8.069, de 12 
de julho de 1990.

SEÇÃO I 
Dos Princípios

Art. 2º O disposto nesta Lei e as políticas públicas 
de juventude são regidos pelos seguintes princípios:

I – respeito à dignidade e à autonomia 
do jovem;

II – não-discriminação;
III – respeito pela diferença e aceitação da 

juventude como parte da diversidade da condi-
ção humana, considerado o ciclo de vida;

IV – igualdade de oportunidades;
V – desenvolvimento de ações conjuntas 

e articuladas entre os entes federados e a so-
ciedade, de modo a assegurar a plena partici-
pação dos jovens nos espaços decisórios;

VI – promoção e valorização da plurali-
dade da participação juvenil por meio de suas 
representações;

VII – estabelecimento de instrumentos 
legais e operacionais que assegurem ao jovem 
o pleno exercício de seus direitos, decorrentes 
da Constituição Federal e das leis, e que propi-
ciem a sua plena integração comunitária, o seu 
bem-estar pessoal, social e econômico; e

VIII – regionalização das políticas públi-
cas de juventude.

SEÇÃO II 
Das Diretrizes Gerais

Art. 3º Os agentes públicos ou privados envolvidos 
com políticas públicas de juventude devem observar 
as seguintes diretrizes:

I – estabelecer mecanismos que favore-
çam o desenvolvimento juvenil;

II – desenvolver programas setoriais e in-
tersetoriais destinados ao atendimento das ne-
cessidades específicas do jovem, considerando 
a diversidade da juventude e as especificidades 
de suas faixas etárias intermediárias;
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III – adotar estratégias de articulação en-
tre órgãos públicos e entidades privadas, com 
organismos internacionais e estrangeiros para 
a implantação de parcerias para a execução 
das políticas públicas de juventude;

IV – realizar a integração das ações dos 
órgãos e entidades públicas e privadas nas 
áreas de saúde, sexualidade, planejamento 
familiar, educação, trabalho, transporte, as-
sistência social, previdência social, habitação, 
cultura, desporto e lazer, visando à promoção 
do desenvolvimento juvenil, à integração inter-
geracional e social do jovem;

V – promover a mais ampla inclusão do 
jovem, respeitadas as suas peculiaridades, em 
todas as iniciativas governamentais;

VI – viabilizar formas de participação, 
ocupação e convívio do jovem com as demais 
gerações;

VII – viabilizar a ampla participação juve-
nil na formulação, implementação e avaliação 
das políticas públicas de juventude;

VIII – ampliar as alternativas de inser-
ção social do jovem, promovendo programas 
que priorizem a sua educação, qualificação 
profissional e participação ativa nos espaços 
decisórios;

IX – promover o acesso do jovem a to-
dos os serviços públicos oferecidos à comu-
nidade;

X – proporcionar atendimento individu-
alizado junto aos órgãos públicos e privados 
prestadores de serviços à população visando 
ao gozo de direitos simultaneamente nos cam-
pos educacional, político, econômico, social, 
cultural e ambiental;

XI – ofertar serviços educacionais que 
promovam o pleno desenvolvimento físico e 
mental do jovem, bem como seu preparo para 
o exercício da cidadania;

XII – divulgar e aplicar a legislação anti-
discriminatória, assim como promover a revo-
gação de normas discriminatórias na legislação 
infraconstitucional;

XIII – garantir a efetividade dos progra-
mas, ações e projetos de juventude.

CAPÍTULO II 
Dos Direitos da Juventude 

Seção I 
Disposições Gerais

Art. 4º Os jovens gozam de todos os direitos fun-
damentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo 

dos relacionados nesta Lei, assegurando-se-lhes, por 
lei ou outros meios, todas as oportunidades e facilida-
des para a preservação de sua saúde física e mental 
e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social, em 
condições de liberdade e dignidade.

Art. 5º A família, a comunidade, a sociedade e o 
Poder Público estão obrigados a assegurar aos jovens 
a efetivação do direito:

I – à cidadania, à participação social e 
política e à representação juvenil;

II – à educação;
III – à profissionalização, ao trabalho e 

à renda; 
IV – à igualdade;
V – à saúde;
VI – à cultura;
VII – ao desporto e ao lazer; e
VIII – ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado.

SEÇÃO II 
Do Direito à Cidadania, à Participação Social e 

Política e à Representação Juvenil

Art. 6º O Estado e a sociedade promoverão a 
participação juvenil na elaboração de políticas públicas 
para juventude e na ocupação de espaços públicos de 
tomada de decisão como forma de reconhecimento do 
direito fundamental à participação.

Parágrafo único. Entende-se por participação 
juvenil:

I – a inclusão do jovem nos espaços pú-
blicos e comunitários a partir da sua concepção 
como pessoa ativa, livre e responsável e digna 
de ocupar uma posição central nos processos 
político e social;

II – a ação, a interlocução e o posiciona-
mento do jovem com respeito ao conhecimento 
e sua aquisição responsável e necessária à sua 
formação e crescimento como cidadão;

III – o envolvimento ativo dos jovens em 
ações de políticas públicas que tenham por 
objetivo o seu benefício próprio, de suas co-
munidades, cidades, regiões e País;

IV – a participação do jovem em ações 
que contemplem a procura pelo bem comum 
nos estabelecimentos de ensino e na socie-
dade;

V – a efetiva inclusão dos jovens nos 
espaços públicos de decisão com direito a 
voz e voto.

Art. 7º A participação juvenil inclui a interlocução 
com o Poder Público por meio de suas organizações.
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Parágrafo único. É dever do Poder Público incen-
tivar, fomentar e subsidiar o associativismo juvenil.

Art. 8º São diretrizes da interlocução institucio-
nal juvenil:

I – a criação de órgão governamental es-
pecífico para a gestão das políticas públicas 
de juventude;

II – criação dos conselhos de juventude 
em todos os entes federados;

III – criação de fundos, vinculados aos 
respectivos conselhos de juventude.

SEÇÃO III 
Do Direito à Educação

Art. 9º Todo jovem tem direito à educação de 
qualidade, com a garantia de ensino fundamental, 
obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não 
tiverem acesso na idade adequada.

Parágrafo único. Aos jovens índios é assegurada, 
no ensino fundamental regular, a utilização de suas lín-
guas maternas e processos próprios de aprendizagem, 
podendo ser ampliada para o ensino médio.

Art. 10. É dever do Estado assegurar ao jovem a 
obrigatoriedade e a gratuidade do ensino médio, inclu-
sive com a oferta de ensino noturno regular, de acordo 
com as necessidades do educando.

Art. 11. O jovem tem direito à educação superior, 
em instituições públicas ou privadas, com variados 
graus de abrangência do saber ou especialização do 
conhecimento.

§ 1º É assegurado aos jovens com defi-
ciência, afrodescendentes, indígenas e alunos 
oriundos da escola pública o acesso ao ensino 
superior por meio de políticas afirmativas, nos 
termos da legislação pertinente.

§ 2º O financiamento estudantil é devido 
aos alunos regularmente matriculados em cur-
sos superiores não gratuitos e com avaliação 
positiva do Ministério de Educação.

Art. 12. O jovem tem direito à educação profis-
sional e tecnológica, integrada aos diferentes níveis e 
modalidades de educação, ao trabalho, à ciência e à 
tecnologia, desenvolvida em articulação com o ensino 
regular, em instituições especializadas.

Art. 13. É dever do Estado assegurar ao jovem 
com deficiência o atendimento educacional especia-
lizado gratuito, preferencialmente, na rede regular de 
ensino

Art. 14. O jovem estudante do ensino fundamental, 
do ensino médio e da educação superior tem direito 
ao transporte escolar gratuito.

§ 1º Todos os jovens estudantes, na fai-
xa etária compreendida entre 15 e 29 anos, 
têm direito à meia-passagem nos transportes 
intermunicipais e interestaduais, independen-
temente da finalidade da viagem. 

§ 2º Os benefícios expressos no “caput” 
e no parágrafo primeiro serão custeados com 
recursos orçamentários específicos extra ta-
rifários.

Art. 15. Fica assegurada aos jovens estudantes 
a inclusão digital por meio do acesso às novas tecno-
logias da informação e comunicação.

Art. 16. É garantida a participação efetiva do seg-
mento juvenil quando da elaboração das propostas 
pedagógicas das escolas de educação básica.

SEÇÃO IV

Do Direito à Profissionalização, ao  
Trabalho e à Renda

Art. 17. A ação do Poder público na efetivação do 
direito do jovem à profissionalização, ao trabalho e à 
renda contempla a adoção das seguintes medidas:

I – articulação entre os programas, as 
ações e os projetos de incentivo ao empre-
go, renda e capacitação para o trabalho e as 
políticas regionais de desenvolvimento eco-
nômico, em conformidade com as normas de 
zoneamento ambiental;

II – promoção de formas coletivas de or-
ganização para o trabalho, redes de economia 
solidária e o cooperativismo jovem, segundo 
os seguintes princípios:

a) participação coletiva;
b) autogestão democrática;
c) igualitarismo;
d) cooperação e intercooperação;
e) responsabilidade social; 
f) desenvolvimento sustentável e preser-

vação do equilíbrio dos ecossistemas; 
g) empreendedorismo;
h) utilização da base tecnológica existen-

te em instituições de ensino superior e centros 
de educação profissional; 

I – acesso a crédito subsidiado.
III – oferta de condições especiais de 

jornada de trabalho por meio de:
a) compatibilização entre os horários de 

trabalho e de estudo; 
b) oferta dos níveis, formas e modalida-

des de ensino em horários que permitam a 
compatibilização da frequência escolar com 
o trabalho regular.
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IV – disponibilização de vagas para ca-
pacitação profissional por meio de instrumen-
tos internacionais de cooperação, priorizando 
o MERCOSUL;

V – estabelecimento de instrumentos de 
fiscalização e controle do cumprimento da le-
gislação, com ênfase na observância do art. 
429 da Consolidação das Leis do Trabalho, que 
dispõe sobre a reserva de vagas para apren-
dizes, e da Lei no 11.788, de 25 de setembro 
de 2008, que trata do estágio;

VI – criação de linha de crédito especial, 
no âmbito do Fundo de Amparo ao Trabalha-
dor – FAT, destinada aos jovens empreende-
dores;

VII – atuação estatal preventiva e repres-
siva quanto à exploração do trabalho degra-
dante juvenil;

VIII – priorização de programas de pri-
meiro emprego e introdução da aprendizagem 
na administração pública direta;

IX – adoção de mecanismos de informa-
ção das ações e dos programas destinados a 
gerar emprego e renda, necessários à apro-
priação das oportunidades e das ofertas ge-
radas a partir da sua implementação;

X – apoio à juventude rural na organiza-
ção da produção familiar e camponesa sus-
tentável, capaz de gerar trabalho e renda por 
meio das seguintes ações:

a) estímulo e diversificação da produ-
ção;

b) fomento à produção sustentável ba-
seada na agroecologia, nas agroindústrias 
familiares, na permacultura, na agrofloresta e 
no extrativismo sustentável; 

c) investimento e incentivo em tecnolo-
gias alternativas apropriadas à agricultura fa-
miliar e camponesa, adequadas à realidade 
local e regional; 

d) promoção da comercialização direta 
da produção da agricultura familiar e campo-
nesa e a formação de cooperativas; 

e) incentivo às atividades não agrícolas 
a fim de promover a geração de renda e de-
senvolvimento rural sustentável; 

f) garantia de projetos de infraestrutura 
básica de acesso e escoamento de produ-
ção, priorizando a melhoria das estradas e 
transporte; 

g) ampliação de programas que propo-
nham a formalização, a capacitação para a 

gestão e o financiamento de cooperativas e de 
empreendimentos de economia solidária.

SEÇÃO V 
Do Direito à Igualdade

Art. 18. O Direito à igualdade assegura que o jo-
vem não será discriminado:

I – por sua etnia, raça, cor da pele, cul-
tura ou origem nacional;

II – por sua orientação sexual, idioma 
ou religião;

III – por suas opiniões, condição social, 
aptidões físicas ou condição econômica.

Art. 19. O Estado e a sociedade têm o dever de 
buscar a eliminação, em todos os meios de comuni-
cação e de educação, de estereótipos que possam 
reforçar as desigualdades de gênero, etnia, orientação 
ou identidade sexual.

Art. 20. O direito à igualdade racial e de gênero 
compreende:

I – a adoção, no âmbito federal, do Dis-
trito Federal, estadual e municipal, de progra-
mas governamentais destinados a assegurar 
a igualdade de direitos, aos jovens de todas 
as raças, independentemente de sua origem, 
relativamente à educação, à profissionalização, 
ao trabalho e renda, à cultura, à saúde, à se-
gurança, à cidadania e ao acesso à justiça;

II – a capacitação dos professores dos 
ensinos fundamental e médio para a aplicação 
das Diretrizes Curriculares Nacionais no que 
se refere às questões de promoção da igual-
dade de gênero e de raça e ao enfrentamento 
a todas as formas de discriminação resultantes 
das desigualdades existentes;

III – a inclusão de temas sobre questões 
raciais, de gênero e de violência doméstica e 
sexual praticada contra mulheres na formação 
dos profissionais de educação, de saúde, de 
segurança pública e dos operadores do direito, 
sobretudo com relação à proteção dos direitos 
de mulheres negras;

IV – a adoção de medidas, programas 
e políticas de ação afirmativa para correção 
das desigualdades e promoção da igualdade 
racial e de gênero;

V – a observância das diretrizes curricu-
lares para a educação indígena como forma 
de preservação dessa cultura;

VI – a inclusão, nos conteúdos curricu-
lares, de informações sobre a discriminação 
na sociedade brasileira e sobre o direito de 



Dezembro de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 15 51623 

todos os grupos e indivíduos a um tratamento 
igualitário perante a lei.

Art. 21. O direito à igualdade na orientação ou 
identidade sexual compreende:

I – a inclusão de temas relacionados à 
sexualidade nos conteúdos curriculares;

II – o respeito à diversidade de valores, 
crenças e comportamentos relativos à sexu-
alidade, reconhecendo e respeitando a orien-
tação sexual de cada um.

SEÇÃO VI 
Do Direito à Saúde Integral

Art. 22. A política de atenção à saúde do jovem, 
constituída de um conjunto articulado e contínuo de 
ações e serviços para a prevenção, a promoção, a 
proteção e a recuperação da sua saúde, de forma 
integral, com acesso universal a serviços humaniza-
dos e de qualidade, incluindo a atenção especial aos 
agravos mais prevalentes nesta população, tem as 
seguintes diretrizes:

I – desenvolvimento de ações articula-
das com os estabelecimentos de ensino, com 
a sociedade e com a família para a prevenção 
de agravos à saúde dos jovens;

II – garantia da inclusão de temas rela-
tivos a consumo de álcool, drogas, doenças 
sexualmente transmissíveis, Síndrome da Imu-
nodeficiência Adquirida (SIDA), planejamento 
familiar e saúde reprodutiva nos conteúdos 
curriculares dos diversos níveis de ensino;

III – o reconhecimento do impacto da gra-
videz precoce ou indesejada, sob os aspectos 
médico, psicológico, social e econômico;

IV – inclusão, no conteúdo curricular de 
capacitação dos profissionais de saúde, de 
temas sobre saúde sexual e reprodutiva;

V – capacitação dos profissionais de saú-
de em uma perspectiva multiprofissional para 
lidar com o abuso de álcool e de substâncias 
entorpecentes;

VI – habilitação dos professores e profis-
sionais de saúde na identificação dos sintomas 
relativos à ingestão abusiva e à dependência 
de drogas e de substâncias entorpecentes e 
seu devido encaminhamento;

VII – valorização das parcerias com ins-
tituições religiosas, associações, organiza-
ções não-governamentais na abordagem das 
questões de sexualidade e uso de drogas e 
de substâncias entorpecentes;

VIII – proibição da propaganda de bebi-
das com qualquer teor alcoólico; 

IX – veiculação de campanhas educati-
vas e de contrapropaganda relativas ao álcool 
como droga causadora de dependência;

X – articulação das instâncias de saúde 
e de justiça no enfrentamento ao abuso de 
drogas, substâncias entorpecentes e esterói-
des anabolizantes.

SEÇÃO VII 
Dos Direitos Culturais

Art. 23. É assegurado ao jovem o exercício dos 
direitos culturais, conforme disposto no art. 215 caput 
da Constituição Federal.

Parágrafo único. São considerados direitos cultu-
rais o direito à participação na vida cultural, que inclui 
os direitos à livre criação, acesso aos bens e serviços 
culturais, participação nas decisões de política cultu-
ral, o direito à identidade e à diversidade cultural e o 
direito à memória social.

Art. 24. Compete ao Poder Público para a conse-
cução dos direitos culturais da juventude:

I – garantir ao jovem a participação no 
processo de produção, reelaboração e fruição 
dos bens culturais;

II – propiciar ao jovem o acesso aos lo-
cais e eventos culturais, mediante preços re-
duzidos, em âmbito nacional;

III – incentivar os movimentos de jovens 
a desenvolver atividades artístico-culturais e 
ações voltadas à preservação do patrimônio 
histórico;

IV – valorizar a capacidade criativa do 
jovem, mediante o desenvolvimento de pro-
gramas e projetos culturais;

V – propiciar ao jovem o conhecimento 
da diversidade cultural, regional e étnica do 
país;

VI – promover programas educativos e 
culturais voltados para a problemática do jovem 
nas emissoras de rádio e televisão e demais 
meios de comunicação de massa.

Art. 25. Fica assegurado aos jovens estudantes 
o desconto de, pelo menos, cinquenta por cento do 
valor do preço da entrada em eventos de natureza 
artístico-cultural, de entretenimento e lazer, em todo 
o território nacional.

Art. 26. O Poder Público destinará, no âmbito dos 
seus respectivos orçamentos, recursos financeiros para 
o fomento dos projetos culturais destinados aos jovens 
e por eles produzidos.
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Art. 27. Dos recursos do Fundo Nacional de Cul-
tura (FNC), de que trata a lei federal de incentivo à cul-
tura, trinta por cento, no mínimo, serão destinados a 
programas e projetos culturais voltados aos jovens.

Parágrafo único. As pessoas físicas ou jurídicas 
poderão optar pela aplicação de parcelas do imposto 
sobre a renda a título de doações ou patrocínios, de 
que trata a lei federal de incentivo à cultura, no apoio a 
projetos culturais apresentados por entidades juvenis 
legalmente constituídas a, pelo menos, um ano

Art. 28. A produção e a programação das emis-
soras de rádio e televisão deverão destinar espaços 
ou horários especiais voltados à realidade social do 
jovem, com finalidade informativa, educativa, artística 
e cultural, conforme disposto no art. 221 da Constitui-
ção Federal.

Art. 29. É dever do jovem contribuir para a defesa, 
a preservação e a valorização do patrimônio cultural 
brasileiro, conforme disposto no art. 216 da Constitui-
ção Federal.

SEÇÃO VIII 
Do Direito ao Desporto e ao Lazer

Art. 30. O jovem tem direito à prática desportiva 
destinada a seu pleno desenvolvimento físico e mental, 
com prioridade para o desporto de participação.

Art. 31. A política pública de desporto destinada 
ao jovem deverá considerar: 

I – a realização de diagnóstico e estudos 
estatísticos oficiais acerca da educação física 
e dos desportos no Brasil;

II – a adoção de lei de incentivo fiscal 
para o esporte, com critérios que evitem a 
centralização de recursos em determinadas 
regiões;

III – a valorização do desporto educa-
cional;

IV – a aquisição de equipamentos comu-
nitários que permitam a prática desportiva.

Parágrafo único. Consideram-se comunitários os 
equipamentos públicos de educação, cultura, lazer e 
similares.

Art. 32. As escolas com mais de duzentos alunos, 
ou conjunto de escolas que agreguem esse número de 
alunos, terão, pelos menos, um local apropriado para 
a prática de atividades poliesportivas.

SEÇÃO IX 
Do Direito ao Meio Ambiente  
Ecologicamente Equilibrado

Art. 33. O jovem tem direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 
povo e essencial à sadia qualidade de vida, e o dever 

de defendê-lo e preservá-lo para a presente e futuras 
gerações.

Art. 34. O Estado promoverá em todos os níveis 
de ensino a conscientização pública para a preserva-
ção do meio ambiente.

Art. 35. Na implementação de políticas públicas 
que incorporem a dimensão ambiental, o Poder Públi-
co deverá considerar:

I – o estímulo e o fortalecimento de or-
ganizações, movimentos, redes e outros co-
letivos de juventude que atuem no âmbito das 
questões ambientais e em prol do desenvolvi-
mento sustentável;

II – o incentivo à participação dos jovens 
na elaboração das políticas públicas de meio 
ambiente;

III – a criação de programas de educação 
ambiental destinados aos jovens;

IV – o incentivo à participação dos jovens 
em projetos de geração de trabalho e renda, 
que visem ao desenvolvimento sustentável, 
nos âmbitos rural e urbano;

V – a criação de linhas de crédito destina-
das à agricultura orgânica e agroecológica; e

VI – a implementação dos compromissos 
internacionais assumidos.

TÍTULO II 
Da Rede e do Sistema Nacionais  

de Juventude

CAPÍTULO I 
Da Rede Nacional de Juventude

Art. 36. A União, os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios promoverão a formação e articulação da 
Rede Nacional de Juventude, com o objetivo de fortale-
cer a interação de organizações formais e não formais 
de juventude e consolidar o exercício de direitos.

§ 1º Para os efeitos desta Lei, rede de 
juventude é entendida como um sistema or-
ganizacional, integrado por indivíduos, comu-
nidades, instituições públicas e privadas que 
se articulam com o objetivo de contribuir para 
o cumprimento dos objetivos das Políticas 
Públicas de Juventude, que se constituem em 
suas unidades de rede.

§ 2º A promoção da formação da Rede 
Nacional de Juventude obedece aos seguin-
tes princípios:

I – independências entre os participantes;
II – foco nas diretrizes das Políticas Pú-

blicas de Juventude;
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III – realização conjunta e articulada dos 
programas, ações e projetos das Políticas Pú-
blicas de Juventude;

IV – interligação entre as unidades da 
rede pelo Sistema Nacional de Informação 
sobre a Juventude; e

V – descentralização da coordenação.
§ 3º Cada Conselho de Juventude consti-

tui o pólo de coordenação da rede de que trata 
o caput no respectivo ente federado.

CAPÍTULO II 
Do Sistema Nacional de Juventude

Art. 37. Fica instituído o Sistema Nacional de 
Juventude.

§ 1º Entende-se por Sistema Nacional 
de Juventude – SINAJUVE, a estrutura formal 
da Rede Nacional de Juventude, representada 
pelo conjunto ordenado de princípios, regras, 
critérios e de recursos materiais e humanos 
que envolvem as políticas, planos, programas, 
ações e projetos sobre juventude, incluindo-
se nele, por adesão, os sistemas estaduais, 
distrital e municipais.

§ 2º Entende-se por unidade do SINA-
JUVE a pessoa jurídica de direito público ou 
privado que instala e mantém os recursos 
humanos e materiais necessários ao desen-
volvimento dos projetos e ações das políticas 
públicas de juventude;

§ 3º Integram o SINAJUVE:
I – os conselhos de juventude na quali-

dade de órgãos centrais de articulação;
II – os órgãos governamentais de ju-

ventude;
III – as unidades do SINAJUVE;
IV – o Sistema Nacional de Avaliação e 

Gestão das Políticas públicas de juventude;
V – o Sistema Nacional de Informação 

sobre a Juventude; e
VI – outras entidades ou sistemas na 

forma do regulamento.

Art. 38. O SINAJUVE será coordenado pela União 
e integrado pelos sistemas estaduais, distrital e mu-
nicipais responsáveis pela implementação dos seus 
respectivos programas, ações e projetos das políticas 
públicas de juventude, com liberdade de organização e 
funcionamento, respeitados os termos desta Lei.

CAPÍTULO III 
Das Competências

Art. 39. Compete à União:

I – formular e coordenar a execução da 
Política Nacional de Juventude;

II – formular, instituir, coordenar e manter 
o SINAJUVE;

III – estabelecer diretrizes sobre a organi-
zação e funcionamento do SINAJUVE e suas 
normas de referência;

IV – elaborar o Plano Nacional de Políti-
cas de Juventude, em parceria com os Estados, 
o Distrito Federal, os Municípios, a sociedade, 
em especial a juventude;

V – prestar assistência técnica e suple-
mentação financeira aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios para o desenvolvi-
mento de seus sistemas;

VI – instituir e manter o Sistema Nacional 
de Informações sobre a Juventude;

VII – contribuir para a qualificação e ação 
em rede dos Sistemas de Juventude;

VIII – instituir e manter o Sistema Na-
cional de Acompanhamento e Avaliação das 
Políticas Públicas de Juventude;

IX – financiar, com os demais entes fe-
derados, a execução das políticas públicas 
de juventude;

X – estabelecer formas de colaboração 
com os Estados, o Distrito Federal e os Muni-
cípios para a execução das políticas públicas 
de juventude; e

XI – garantir a publicidade de informa-
ções sobre repasses de recursos para finan-
ciamento das políticas públicas de juventude 
aos conselhos e gestores estaduais, distrital 
e municipais.

§ 1º Ao Conselho Nacional de Juventude 
– CONJUVE competem as funções consultiva, 
de avaliação e de fiscalização do SINAJUVE, 
nos termos desta Lei.

§ 2º As funções executiva e de gestão 
do SINAJUVE competem ao órgão a ser de-
signado no Plano de que trata o inciso IV do 
caput deste artigo.

Art. 40. Compete aos Estados:

I – formular, instituir, coordenar e manter 
Sistema Estadual de Juventude, respeitadas 
as diretrizes fixadas pela União;

II – elaborar o Plano Estadual de Juven-
tude em conformidade com o Plano Nacional, 
e em colaboração com a sociedade, em espe-
cial com a juventude;
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III – criar, desenvolver e manter progra-
mas, ações e projetos para a execução das 
políticas públicas de juventude;

IV – editar normas complementares para 
a organização e funcionamento do seu sistema 
de juventude e dos sistemas municipais;

V – estabelecer, com a União e os Muni-
cípios, formas de colaboração para a execução 
das políticas públicas de juventude;

VI – prestar assessoria técnica e suple-
mentação financeira aos Municípios;

VII – operar o Sistema Nacional de Infor-
mações sobre a Juventude e fornecer regular-
mente os dados necessários ao povoamento 
e à atualização do sistema; e

VIII – co-financiar, com os demais entes 
federados, a execução de programas, ações e 
projetos das políticas públicas de juventude.

§ 1º Ao Conselho Estadual da Juven-
tude competem as funções consultivas, de 
avaliação e fiscalização do Sistema Estadual 
de Juventude, nos termos previstos nesta Lei, 
bem como outras definidas na legislação es-
tadual ou distrital.

§ 2º As funções executiva e de gestão do 
Sistema Estadual de Juventude competem ao 
órgão a ser designado no Plano de que trata 
o inciso II do caput deste artigo.

Art. 41. Compete aos Municípios:

I – formular, instituir, coordenar e manter 
o Sistema Municipal de Juventude, respeita-
das as diretrizes fixadas pela União e pelo 
respectivo Estado;

II – elaborar o Plano Municipal de Juven-
tude, em conformidade com o Plano Nacional, 
o respectivo Plano Estadual, e em colabora-
ção com a sociedade, em especial a juven-
tude local;

III – criar, desenvolver e manter progra-
mas, ações e projetos para a execução das 
políticas públicas de juventude;

IV – editar normas complementares para 
a organização e funcionamento do seu siste-
ma de juventude;

V – operar o Sistema Nacional de Infor-
mação sobre a Juventude e fornecer regular-
mente os dados necessários ao povoamento 
e à atualização do sistema;

VI – co-financiar, com os demais entes 
federados, a execução de programas, ações 
e projetos das políticas públicas de juventu-
de; e

VII – estabelecer mecanismos de coope-
ração com os Estados e a União para a execu-
ção das políticas públicas de juventude.

§ 1º Para garantir a articulação federativa 
com vistas ao efetivo cumprimento das políticas 
públicas de juventude, os Municípios podem 
instituir os consórcios dos quais trata a Lei nº 
11.107, de 6 de abril de 2005, que dispõe sobre 
normas gerais de contratação de consórcios 
públicos e dá outras providências, ou qualquer 
outro instrumento jurídico adequado, como for-
ma de compartilhar responsabilidades.

§ 2º Ao Conselho Municipal da Juven-
tude competem as funções consultivas, de 
avaliação e fiscalização do Sistema Munici-
pal de Juventude, nos termos previstos nesta 
Lei, bem como outras definidas na legislação 
municipal.

§ 3º As funções executiva e de gestão do 
Sistema Municipal de Juventude competem ao 
órgão a ser designado no Plano de que trata 
o inciso II do caput deste artigo.

Art. 42. As competências dos Estados e Municí-
pios cabem, cumulativamente, ao Distrito Federal.

CAPÍTULO IV 
Dos Conselhos de Juventude

Art. 43. Os Conselhos de Juventude são órgãos 
permanentes e autônomos, não jurisdicionais, encar-
regados de tratar das políticas públicas de juventude 
e da garantia do exercício dos direitos do jovem, com 
os seguintes objetivos:

I – auxiliar na elaboração de políticas 
públicas de juventude que promovam o amplo 
exercício dos direitos dos jovens estabeleci-
dos nesta Lei;

II – utilizar os instrumentos dispostos no 
art. 47 desta Lei de forma a buscar que o Es-
tado garanta aos jovens o exercício dos seus 
direitos, quando violados;

III – colaborar com os órgãos da adminis-
tração no planejamento e na implementação 
das políticas de Juventude;

IV – estudar, analisar, elaborar, discutir e 
propor a celebração de instrumentos de coo-
peração, visando à elaboração de programas, 
projetos e ações voltados para a juventude;

V – promover a realização de estudos 
complementares relativos à Juventude, obje-
tivando subsidiar o planejamento das políticas 
públicas de juventude;
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VI – estudar, analisar, elaborar, discutir 
e propor políticas públicas que permitam e 
garantem a integração e a participação do jo-
vem no processo social, econômico, político e 
cultural no respectivo ente federado;

VII – propor a criação de formas de par-
ticipação da juventude junto aos órgãos da 
administração pública;

VIII – promover e participar de seminários, 
cursos, congressos e eventos correlatos para 
o debate de temas relativos à juventude;

IX – desenvolver outras atividades rela-
cionadas às políticas públicas de juventude.

§ 1º Em cada ente federado haverá um 
Conselho de Juventude composto pela seguin-
te quantidade de membros efetivos:

X – sessenta, para a União;
XI – quarenta e cinco para os Estados e 

o Distrito Federal;
XII – trinta, para os Municípios.
§ 2º Lei federal, estadual, distrital ou mu-

nicipal disporá sobre:
XIII – o local, dia e horário de funciona-

mento do Conselho de Juventude;
XIV – a remuneração de seus mem-

bros;
XV – a composição;
XVI – a sistemática de suplência das 

vagas.
§ 3º Constará da lei orçamentária fede-

ral, estadual, distrital ou municipal previsão 
dos recursos necessários ao funcionamento 
do Conselho de Juventude do respectivo ente 
federado.

Art. 44. São atribuições do Conselho de Juven-
tude:

I – encaminhar, ao Ministério Público, 
notícia de fato que constitua infração admi-
nistrativa ou penal contra os direitos do jovem 
garantidos na legislação;

II – encaminhar à autoridade judiciária 
os casos de sua competência;

III – expedir notificações;
IV – requisitar informações das autorida-

des públicas, que terão o prazo de trinta dias 
corridos para apresentar a resposta;

V – elaborar relatório anual sobre as 
políticas públicas de juventude no respectivo 
ente federado;

VI – assessorar o Poder Executivo local 
na elaboração dos planos, programas, proje-
tos, ações e da proposta orçamentária das 
políticas públicas de juventude.

CAPÍTULO V 
Das Eleições Para os Conselhos  

de Juventude

Art. 45. O processo eleitoral para a escolha dos 
membros do Conselho de Juventude será estabeleci-
do em Lei Estadual, Distrital ou Municipal, de acordo 
com o seguinte:

I – no mínimo dois terços do total de 
vagas serão destinados a representantes da 
sociedade;

II – as vagas destinadas a representantes 
da sociedade serão ocupadas por entidades, 
que indicarão o nome de seu representante 
por meio de uma assembléia eleitoral deste 
segmento;

III – três quintos das vagas destinadas à 
sociedade deverão ser ocupadas por pessoas 
com idade compreendida entre quinze e vinte 
e nove anos, e pelo menos uma dessas vagas 
por pessoa com deficiência;

IV – o processo eleitoral será coordenado 
por uma comissão eleitoral aprovada pelo co-
legiado do respectivo conselho de juventude e 
acompanhada pelo Ministério Público.

§ 1º São impedidos de compor o mesmo 
Conselho os parentes de até terceiro grau.

§ 2º Depois de eleitas, as entidades de-
verão indicar o seu representante de acordo 
com os seguintes requisitos:

I – idade superior a quinze anos;
II – residir na região geográfica abrangi-

da pelo Conselho de Juventude para o qual 
foi indicado;

III – reconhecida participação em temas 
de juventude, a ser comprovada de acordo 
com o regulamento.

§ 3º Os conselheiros de Juventude são 
indicados pelas entidades para mandato de 
dois anos, permitida uma nova indicação con-
secutiva, independente da entidade que o 
indique.

§ 4º Constará da lei orçamentária estadu-
al, distrital ou municipal previsão dos recursos 
para a realização das eleições do Conselho 
de Juventude.
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CAPÍTULO VI 
DO FUNDO NACIONAL DE JUVENTUDE

Art. 46. Fica instituído, no âmbito da União, o 
Fundo Nacional de Juventude, com o objetivo de fi-
nanciar:

I – a atividade de gestão governamental, 
a fiscalização e o controle das políticas públi-
cas de juventude;

II – a implantação do Sistema Nacional 
de Informação sobre Juventude; e

III – o funcionamento do Conselho Na-
cional de Juventude.

Art. 47. Constituem fontes do Fundo Na-
cional de Juventude:

I – os recursos consignados na Lei Or-
çamentária Anual e nos seus créditos adicio-
nais;

II – as doações de pessoas físicas ou 
jurídicas, nacionais ou estrangeiras;

III – as transferências de outros fundos, 
órgãos ou entidades;

IV – os recursos decorrentes de em-
préstimo;

V – as receitas decorrentes das aplica-
ções financeiras de recursos do Fundo, obser-
vada a legislação aplicável; e

VI – outras receitas.

Art. 48. O Fundo Nacional de Juventude será 
administrado por um Conselho Gestor, composto pe-
los membros efetivos do Conselho Nacional de Ju-
ventude.

Parágrafo único. Para ter acesso aos recursos do 
Fundo Nacional de Juventude, as unidades de rede de-
verão apresentar os seus projetos ao Conselho Gestor, 
na forma do regulamento.

Art. 49. São requisitos obrigatórios para a inscri-
ção de projetos nos conselhos de juventude:

I – a exposição das linhas gerais dos 
métodos e técnicas a serem utilizadas para 
o cumprimento dos objetivos propostos no 
projeto;

II – a indicação da existência de estrutura 
material e dos recursos humanos compatíveis 
com os objetivos apresentados;

III – regimento interno que regule o fun-
cionamento da entidade, no qual deverá cons-
tar, no mínimo:

a) o detalhamento das atribuições e res-
ponsabilidades do dirigente, de seus prepostos, 
dos membros da equipe técnica e dos demais 
funcionários;

b) a adesão ao Sistema Nacional de In-
formações sobre a Juventude, bem como sua 
efetiva operação.

CAPÍTULO VII 
Do Sistema Nacional de Informação  

Sobre a Juventude

Art. 50. Fica instituído o Sistema Nacional de 
Informação sobre a Juventude com as finalidades de 
coletar dados e produzir informações para subsidiar 
a tomada de decisões governamentais sobre políticas 
públicas de juventude.

§ 1º O sistema de informação de que 
trata o caput terá um módulo específico para 
os órgãos gestores.

§ 2º A descontinuidade da operação do 
sistema pelas unidades do SINAJUVE en-
seja a suspensão dos repasses de recursos 
públicos.

CAPÍTULO VIII 
Do Acompanhamento e da Avaliação  

das Políticas de Juventude

Art. 51. Fica instituído o Sistema Nacional de 
Acompanhamento e Avaliação das Políticas Públicas 
de Juventude com os seguintes objetivos:

I – contribuir para a organização da rede 
de juventude;

II – assegurar conhecimento rigoroso 
sobre os programas, as ações e projetos das 
políticas públicas de juventude e de seus re-
sultados;

III – promover a melhora da qualidade da 
gestão dos programas, ações e projetos das 
políticas públicas de juventude.

§ 1º A avaliação das políticas públicas de 
juventude abrangerá, no mínimo, a gestão, as 
unidades do SINAJUVE, e os resultados das 
políticas e dos programas de juventude e será 
executada de acordo com o seguinte:

I – A avaliação da gestão terá por obje-
tivos verificar:

a) se o planejamento orçamentário e sua 
execução se processam de forma compatível 
com as necessidades do respectivo Sistema 
de Juventude;

b) a eficácia da utilização dos recursos 
públicos;

c) a manutenção do fluxo financeiro, con-
siderando as necessidades operacionais do 
programa, as normas de referência e as con-
dições previstas nos instrumentos jurídicos 
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celebrados entre os órgãos gestores e as uni-
dades do SINAJUVE;

d) a implementação de todos os demais 
compromissos assumidos por ocasião da ce-
lebração dos instrumentos jurídicos relativos 
à efetivação das políticas públicas de juven-
tude; e

e) a articulação interinstitucional e inter-
setorial das políticas.

II – A avaliação das unidades do SINA-
JUVE terá por objetivo identificar o perfil e o 
impacto de sua atuação, por meio de suas 
atividades, programas e projetos, conside-
rando as diferentes dimensões institucionais 
e, entre elas, no mínimo e obrigatoriamente, 
as seguintes:

a) o plano de desenvolvimento institu-
cional;

b) a responsabilidade social, considerada 
especialmente sua contribuição para a inclusão 
social e o desenvolvimento socioeconômico do 
jovem e de sua família;

c) a comunicação e o intercâmbio com 
a sociedade;

d) as políticas de pessoal quanto à qua-
lificação, aperfeiçoamento, desenvolvimento 
profissional e condições de trabalho;

e) a sua adequação às normas de re-
ferência;

f) o planejamento e a autoavaliação quan-
to aos processos, resultados, eficiência e efi-
cácia do projeto e de seus objetivos; e

g) a sustentabilidade financeira.
III – A avaliação dos resultados dos pro-

gramas, ações e projetos das políticas públicas 
de juventude terá por objetivo, no mínimo, veri-
ficar o cumprimento dos objetivos e os efeitos 
de sua execução.

Art. 52. Ao final da avaliação, será elaborado re-
latório contendo histórico e caracterização do trabalho, 
as recomendações e os prazos para que essas sejam 
cumpridas, além de outros elementos a serem defini-
dos em regulamento.

§ 1º Os resultados da avaliação das po-
líticas públicas de juventude serão utilizados 
para:

I – planejamento de metas e eleição de 
prioridades do Sistema de Juventude e seu 
financiamento;

II – reestruturação ou ampliação da rede 
de juventude;

III – adequação dos objetivos e da natu-
reza dos programas, ações e projetos;

IV – celebração de instrumentos de coo-
peração com vistas à correção de problemas 
levantados na avaliação;

V – reforço de financiamento para forta-
lecer a rede de juventude; e

VI – melhorar e ampliar a capacitação 
dos operadores do SINAJUVE.

§ 2º O relatório da avaliação deverá ser 
encaminhado aos respectivos Conselhos de 
Juventude, bem como ao Ministério Público.

Art. 53. Os gestores e unidades que recebem 
recursos públicos têm o dever de colaborar com o 
processo de avaliação, facilitando o acesso às suas 
instalações, à documentação e a todos os elementos 
necessários ao seu efetivo cumprimento.

Art. 54. O processo de avaliação das políticas 
públicas de juventude deverá contar com a participa-
ção dos jovens, de representantes dos Três Poderes, 
do Ministério Público e dos Conselhos da Juventude, 
na forma a ser definida em regulamento.

Art. 55. Cabe ao Poder Legislativo acompanhar 
as avaliações do respectivo ente federado.

Art. 56. O Sistema Nacional de Avaliação e Acom-
panhamento das Políticas de Juventude assegurará, 
na metodologia a ser empregada:

I – a realização da autoavaliação dos 
gestores e das unidades;

II – a avaliação institucional externa, con-
templando a análise global e integrada das ins-
talações físicas, relações institucionais, com-
promisso social, atividades e finalidades das 
unidades e de seus projetos;

III – o respeito à identidade e à diversi-
dade de unidades e projetos;

IV – a participação do corpo de funcioná-
rios das unidades e dos Conselhos de Juventu-
de da área de atuação da entidade avaliada; 

V – a análise global e integrada das di-
mensões, estruturas, compromissos, finali-
dades e resultados das políticas públicas de 
juventude; e

VI – o caráter público de todos os proce-
dimentos, dados e resultados dos processos 
avaliativos.

Art. 57. A avaliação será coordenada por uma 
comissão permanente e realizada por comissões tem-
porárias, essas compostas, no mínimo, por três espe-
cialistas com reconhecida atuação na área temática 
e definidas na forma do regulamento.
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§ 1º É vedado à comissão permanente 
designar avaliadores:

I – que sejam titulares ou servidores dos 
órgãos gestores avaliados, ou funcionários das 
entidades avaliadas;

II – que tenham relação de parentesco 
até terceiro grau com titulares ou servidores 
dos órgãos gestores avaliados ou funcionários 
das unidades avaliadas; e

III – que estejam respondendo a proces-
sos por crime doloso.

§ 2º Às comissões temporárias de ava-
liação serão acrescentados membros de for-
ma a cumprir as condições previstas no art. 
52 desta Lei.

Art. 58. As informações produzidas a partir do Sis-
tema Nacional de Informações sobre a Juventude serão 
utilizadas para subsidiar a avaliação, o acompanhamen-
to, a gestão e o financiamento dos Sistemas Nacional, 
Distrital, Estaduais e Municipais de Juventude.

Art. 59. Avaliação periódica geral será realizada 
pelas organizações juvenis, em Conferência Nacional, 
com o objetivo de elaborar recomendações a serem 
consideradas pelos entes federados para a elaboração 
de políticas públicas de juventude.

Art. 60. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Sala da Comissão, 23 de novembro de 2010. De-
putado Lobbe Neto, Presidente Deputada Manuela 
D’ávila, Relatora.

VOTO EM SEPARADO Nº 01 
(Deputado Paulo Roberto Pereira)

O presente voto em separado pretende trazer 
ao debate algumas importantes reflexões acerca das 
gratuidades instituídas por projeto apensado e referen-
dado pelo Substitutivo da nobre relatora.

Inicialmente louvo as iniciativas dos nobres cole-
gas que, assim como eu, vêm na regulação do Estatu-
to da Juventude um instrumento essencial à garantia 
de direitos aos nossos jovens e a já tardia regulação 
– diria prospecção – do art. 227 e outros da Consti-
tuição Federal.

Já não era sem tempo, portanto, que a Câmara 
dos Deputados se debruçasse sobre tema tão relevante, 
a juventude, dando ao Estado brasileiro o instrumental 
para assegurar direitos aos jovens, como fez recente-
mente com os idosos e a pessoa com deficiência.

Milito a idéia de que a juventude e os estudan-
tes devam ter, o quanto mais, a assistência do Estado, 
notadamente através de políticas públicas. O Estado 
brasileiro deve munir-se de condições adequadas para 
o exercício das prioridades na área educacional e da 

profissionalização, por exemplo. Destaco: estes são 
deveres prioritariamente do Estado.

Em sendo um dever prioritário do Estado, e não 
do particular, todo o cuidado é necessário para que não 
se transforme os beneplácitos das gratuidades num 
exercício de expedientes fáceis que conferem isenções 
sem a necessária contrapartida de recursos. Um pro-
jeto com aparente boa intenção para um determinado 
segmento pode, na verdade e ao final, prejudicar toda 
a universalidade de usuários do transporte.

Assim, o Substitutivo não merece nenhum reparo, 
com exceção ao parágrafo único do art. 16.

Este dispositivo do Substitutivo fixa que “todos 
os jovens estudantes, na faixa etária compreendida 
entre 15 e 29 anos, têm direito à meia-passagem nos 
transportes intermunicipais e interestaduais, indepen-
dentemente da finalidade da viagem”.

Inicialmente é necessário fixar o conceito de que 
o transporte no Brasil está conformado em um siste-
ma, em um conjunto harmônico e complexo de regras 
constitucionais e infraconstitucionais, que são comple-
mentados por outras leis, por resoluções e por norma-
tivos específicos. Todos estes diplomas que compõem 
o sistema de transporte nacional implicam obrigações, 
deveres e direitos tanto para o Estado cedente como 
para os concessionários.

Assim, qualquer alteração nos direitos e deve-
res deve observar o sistema como um todo, sob pena 
de danificar a harmonia e o conjunto de regras logi-
camente consolidadas. E mais: as alterações sem a 
observância mínima do funcionamento do sistema 
prejudica o Estado, o usuário e essencial segmento 
da economia nacional. 

O transporte de passageiros é serviço público 
delegado à iniciativa privada pela União (transporte 
interestadual e internacional), Estados (transporte inter-
municipal) e Municípios (transporte urbano), por meio 
de contratos de concessão ou permissão, regidos pela 
Lei 8.666/93 (lei de licitações) e pelas leis 8.987/95 e 
9.074/95 (leis das concessões), bem como legislações 
inferiores específicas (decretos, portarias).

Em todos esses diplomas legais há dispositivos 
que protegem o equilíbrio econômico-financeiro dos 
contratos firmados entre a Administração e o particu-
lar que presta o serviço. Tudo em consonância com o 
preceito superior contido no artigo 37, XXI, da Consti-
tuição, segundo o qual as obras, serviços, compras e 
alienações da Administração Pública serão contratados 
mediante licitação pública, com cláusulas que mante-
nham as condições efetivas da proposta.

A Lei 8.987/95, no artigo 9.º, § 3.º, dispõe que 
quaisquer alterações legais havidas após a assinatu-
ra do contrato, inclusive as de natureza tributária, que 
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causem impacto no equilíbrio econômico-financeiro 
entre as partes, implicarão na alteração da tarifa, para 
mais ou para menos, conforme o caso.

No que toca às gratuidades, o artigo 35 da Lei 
9.074/95 assevera que a estipulação de novos bene-
fícios tarifários pelo poder concedente está condicio-
nada à previsão dos recursos em lei ou da simultânea 
revisão da estrutura tarifária.

Todo esse conjunto legal determina, portanto, que 
qualquer imposição de gratuidades ou descontos no 
preço de passagens, se não for assumida pelo Poder 
Público, ocasionará o justo e constitucional aumento 
de tarifa.

Por decorrência, os usuários que pagam pelos 
serviços é que suportarão os ônus das isenções tari-
fárias concedidas a determinados segmentos.

No caso do PL 4.529, que confere a todo estu-
dante entre 15 e 29 anos o direito à maia-passagem 
os transportes intermunicipais e interestaduais, inde-
pendentemente da finalidade da viagem, o impacto 
nas tarifas será extremamente grande, haja vista que 
a faixa etária pretendida engloba mais da metade da 
população economicamente ativa do país, sem falar da 
ausência de previsão de limitação quanto ao número 
de viagens realizadas sob a gratuidade e da fragilidade 
na comprovação da condição de estudante.

A esmagadora maioria dos viajantes em nosso 
país se utiliza de ônibus para seus deslocamentos – 
talvez mais de 90% dos brasileiros viajem de ônibus. 
Trata-se, como é de se supor, da parcela menos favo-
recida da população, que não tem carro e não pode 
se utilizar do avião. Deste modo, qualquer aumento de 
passagem significa um aperto no orçamento dessa já 
sacrificada parcela da sociedade.

Além do problema no potencial aumento das tari-
fas, identificamos ainda três outros: o universo grande, 
incalculável de passageiros que se quer dar a gratuida-
de, a indefinição no número de viagens e a fragilidade 
na comprovação da necessidade do benefício.

Segundo dados do IBGE o Brasil possui 49,7 mi-
lhões de jovens – pessoas entre 15 e 29 -, ou 26,2% 
da população total de brasileiros. Este número repre-
senta bem mais da metade da população em idade 
economicamente ativa.

Não há no projeto critérios para a justificativa da 
viagem, por exemplo em razão de atividades educacio-
nais ou de saúde. O projeto desregula toda o sistema 
e escancara, sem prever as consequências, a meia-
passagem. Prevê que o direito será dado “independen-
temente da finalidade da viagem”.

A possibilidade da prática de abusos e fraudes 
é flagrante e, neste ponto, o projeto desregula o que 
era para ele organizar.

Quanto aos critérios para a obtenção da meia-
passagem o projeto simplesmente é silente. Não há 
nenhuma exigência para que a pessoa possa usufruir a 
benesse. Uma vez mais cria-se campo fértil a fraudes, 
falsificações e para toda sorte de ilícitos e abusos.Des-
taco que mesmo para o idoso, onde é muito mais fácil 
e bem mais patente a ostentação da condição física 
para usufruir a gratuidade, o Estatuto do Idoso exige 
uma série de requisitos para a prova da idade e de sua 
renda mensal. Tudo para evitar fraudes e abusos.

Os números indicam que se está concedendo um 
direito, em média e potencialmente, a um universo de 
30 milhões de pessoas. Se os jovens fizessem apenas 
2 (duas) viagens por ano, haveria a concessão de 60 
milhões de passagens gratuitas!! E isto sem pergun-
tar se a pessoa pode ou não pagar as despesas ou 
porque viaja.

Devo ressaltar, também, que o Substitutivo não 
estabelece uma contrapartida da União. Simplesmen-
te impõe uma obrigação aos operadores do sistema 
de transporte sem a necessária, legal e constitucional 
contrapartida da União. 

O impacto econômico-financeiro no setor privado 
do transporte será grandioso e acarretará prejuízos 
incontáveis e irreparáveis.

Quanto ao mérito ainda, vejo que a disposição 
do caput do art. 16 do Substitutivo contempla direito 
suficiente e justificável ao jovem, direito ao transpor-
te relacionado à sua educação e profissionalização. 
Todo o mais, data vênia, é direito exacerbado, abusivo 
e injustificável.

De perguntar-se: qual a justificativa de se dar a 
uma pessoa economicamente-ativa a meia-passagem, 
independentemente da finalidade da viagem?

Parece-nos ter o Substitutivo ampliado em dema-
sia um direito, sem prever suas consequências e em 
prejuízo a um importante segmento econômico privado 
do país. Aliás, como dito, quem deve dar e garantir o 
direito primeiramente é o Estado, e não o particular.

Pelo mérito o parágrafo único do art. 16 do Pro-
jeto de Lei deve ser rejeitado.

Ainda deve ser rejeitado porque o parágrafo único 
do art. 16 traz inconstitucionalidades flagrantes.

A primeira relaciona-se a vedação da União legis-
lar sobre o transporte intermunicipal. O projeto avança 
inconstitucionalmente na competência legislativa dos 
Estados, ferindo o art. 25, §1º da CF/88. Do mesmo 
modo inconstitucional, o art. 16 do Projeto ultrapassa 
os limites do art. 22 da CF/88. A União deve respeitar 
as competências legislativas do Estados, sob pena de 
romper-se a ordem constitucional federativa.

O Projeto, na medida em que altera os direitos e 
deveres de concessionários e permissionários, impondo 
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desequilíbrio econômico-financeiro, desrespeita o art. 
175 e o inciso Xxi, do art. 37, ambos da CF/88.

Por fim, com a devida vênia a ilustre deputada 
Relatora, concluo que, além de todos os obstáculos 
acima demonstrados, é muito provável que o art. 16 
do Projeto traga sério comprometimento de todo o 
sistema de transporte intermunicipal e interestadual, 
razão pela qual deve ser rejeitado.

Diante das inconstitucionalidades apontadas e 
das razões de mérito expostas, votamos pela retirada 
do parágrafo único do art. 16 do Substitutivo ao PL 
4.529, de 2004. 

Sala das Sessões, 9 de dezembro de 2009. – 
Deputado, Paulo Roberto Pereira.

VOTO EM SEPARADO Nº 02 
(Deputado Federal MAURO LOPES)

A redação do Artigo 16 do substitutivo da relato-
ra não atentou para alguns aspectos de ordem legal 
e financeira que envolve o benefício da gratuidade 
concedido nos serviços de transporte público de pas-
sageiros. 

Estudos e trabalhos técnicos demonstram que 
estes benefícios tarifários, mais conhecidos como gra-
tuidades são custeados pelos usuários pagantes do 
serviço de transporte público. Pesquisas demonstram 
que estas gratuidades oneram em 20%, em média, a 
tarifa paga pelos usuários deste serviço público.

Tal entendimento deve-se a composição tarifa 
paga que é calculada com base no custo do serviço 
dividido pelo número de usuários pagantes. Dessa 
forma, quanto maior o número de gratuidades no sis-
tema, menor será o número de usuários pagantes e, 
consequentemente, maior será a tarifa.

Além disso, não podemos ignorar que o gover-
no federal constatou que 37 milhões de pessoas não 
utilizam o transporte público de suas cidades ou entre 
as cidades, por não disporem de recursos para pagar 
a tarifa, ou seja, a passagem de ônibus, trem ou me-
trô, é cara para aqueles que necessitam de transporte 
público todos os dias.

Dessa forma, devemos buscar soluções para 
o transporte público que, a princípio, não onerem o 
custo deste serviço e que sejam comprovadamente 
eficazes. 

Esta solução deve buscar compatibilizar o texto 
proposto pela relatora com a realidade enfrentada por 
milhões de brasileiros que utilizam o transporte público, 
seja nas cidades ou entre as mesmas.

Assim, propomos a inclusão de mais um parágrafo 
no artigo 16 do substitutivo da relatora, disciplinando 
recursos orçamentários específicos para o custeio do 
beneficio ao jovem estudante. 

Esta proposta visa resguardar os usuários do 
serviço público de transporte intermunicipal e interes-
tadual, constituídos na sua grande maioria de pessoas 
de baixo poder aquisitivo, da majoração no preço da 
passagem face ao benefício a ser concedido para os 
jovens estudantes.

Com esta alteração, concede se o benefício para 
o jovem estudante, com recursos que poderão ser da 
União ou dos Estados, sem que a medida resulte no 
aumento da tarifa deste serviço público para a popu-
lação de usuários. 

Face o exposto, votamos pela aprovação do subs-
titutivo da relatora ao Projeto de Lei nº 4529, de 2004, 
com uma emenda. 

Sala das Sessões, 16 de dezembro de 2009. – 
Deputado Federal Mauro Lopes, PMDB-MG

PROJETO DE LEI Nº 7.397-C, DE 2006 
(Do Sr. Julio Semeghini)

Dispõe sobre as Áreas de Preservação 
Permanente no entorno de reservatórios 
d’água artificiais; tendo pareceres: da Co-
missão de Desenvolvimento Urbano, pela 
aprovação deste e do de nº 2.062/07, apen-
sado, com substitutivo, e pela rejeição dos 
de nºs 3.460/08 e 3.549/08, apensados (re-
lator: DEP. RENATO AMARY); da Comissão 
de Minas e Energia, pela aprovação deste 
e do de nº 2.062/07, apensado, com subs-
titutivo, e pela rejeição dos de nºs 3.460/08 
e 3.549/08, apensados (relator: DEP. CIRO 
PEDROSA); e da Comissão de Meio Am-
biente e Desenvolvimento Sustentável, pela 
aprovação deste e do 2.062/07, apensado, 
com substitutivo, e pela rejeição dos de nºs 
3.460/08 e 3.549/08, apensados (relator: DEP. 
JORGE KHOURY).

Despacho: Às Comissões de: Desen-
volvimento Urbano; Minas e Energia; Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; 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 Meio Am-
biente e Desenvolvimento Sustentável

I – Relatório

A Lei nº 4.771, de 1965 (Código Florestal), esta-
belece que as florestas e outras formas de vegetação 
localizadas no entorno do lagos e reservatórios de 
água naturais e artificiais devem ser preservadas. Na 
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terminologia do Código elas constituem áreas de pre-
servação permanente (APP), com “a função ambiental 
de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a esta-
bilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de 
fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar 
das populações humanas”. Entretanto, em contraste 
com o tratamento dado às APPs localizadas, por exem-
plo, nas margens dos rios, o Código não estabelece a 
largura da faixa no entorno dos lagos e reservatórios 
naturais e artificiais que deve ser mantida com floresta 
ou outras formas de vegetação.

A largura dessa faixa foi estabelecida pela Re-
solução Conama nº 4, de 1985, no seguintes termos: 
30 metros para os lagos e reservatórios situados em 
área urbana; 50 metros para os situados em área rural 
com até 20 hectares de superfície, 100 metros para os 
situados em área rural com mais de 20 hectares de su-
perfície; e 100 metros para as represas hidrelétricas.

Em 2002, o Conama estabeleceu novas regras 
para a APP no entorno dos reservatórios artificiais 
(Resolução nº 302). Nesses casos, a APP passou a 
medir, como regra geral, 30 metros em área urbana 
consolidada (ou seja, praticamente a mesma regra da 
Resolução Conama nº 4/1987) e 100 metros em área 
rural (podendo, no entanto, ser reduzida até 30 metros, 
dependendo das condições ambientais locais). No caso 
de reservatórios com até 10 ha destinados à geração 
de energia elétrica, a APP foi reduzida para 15 metros. 
No caso de reservatórios com até 20 ha, localizados 
na zona rural, não destinados nem ao abastecimento 
público nem à produção de energia elétrica, a APP 
também foi reduzida para 15 metros.

Pelo projeto em epígrafe, o ilustre Deputado Júlio 
Semeghini confere status de lei aos limites estabeleci-
dos pela Resolução Conama para as APPs no entorno 
dos reservatórios artificiais. Essa mesma resolução 
admite a possibilidade de implantação de pólos turísti-
cos e lazer no entorno de reservatório artificial em até 
10% da APP. No projeto do Deputado Júlio Semeghini, 
a área é ampliada para 15% da APP.

Estabelecida a metragem das faixas de APP no 
entorno de reservatórios artificiais, alcançamos o cer-
ne da proposta do ilustre autor: regularizar as APPs 
urbanizadas no entorno desses reservatórios, na data 
de publicação da lei, desde que sejam obedecidas as 
leis e planos de ordenamento e uso do solo urbano 
Na sua justificativa, o nobre proponente afirma que o 
Conama exorbitou das suas competências ao estabe-
lecer, em 2002, limites para as APPs no entorno dos 
reservatórios artificiais, tarefa esta reservada ao Poder 
Legislativo. Mais importante, ao fazê-lo, colocou em 
situação irregular incontáveis ocupações localizadas 
nessas áreas muito antes da edição da norma. O custo 

social e econômico da erradicação dessas ocupações 
seria inaceitável.

Além disso, o entorno dos reservatórios artifi-
ciais em geral é formado por áreas já antropizadas, 
vale dizer, áreas sem maior importância ambiental. Por 
outro lado, o impacto ambiental das ocupações nes-
tas áreas muitas vezes é positivo. Em lugar de áreas 
descobertas, em função das pastagens e dos cultivos 
agrícolas, observa-se o plantio de árvores nativas e 
frutíferas, que ajudam a controlar melhor a erosão e o 
assoreamento dos lagos artificiais.

Ao PL nº 7.397/2006 foram apensados o PL nº 
2.062, de 2007, de autoria do Sr. Guilherme Campos, 
o PL nº 3.549, de 2008, de autoria do Sr. Dr. Ubiali, e 
o PL nº 3.460, de 2008, do Sr. Carlos Bezerra.

O PL nº 2.062/2007 autoriza os órgãos públicos 
competentes a regularizar as ocupações destinadas 
ao lazer e à recreação localizados no entorno de la-
gos e reservatórios, naturais ou artificiais, e ao longo 
de rios e cursos d’água.

Na sua justificativa, o nobre autor argumenta 
que muitas dessas ocupações foram feitas antes da 
entrada em vigor do Código Florestal (Lei nº 4.771, 
de 1965), e, em particular, da Lei nº 7.803, de 1989, 
que estabeleceu a faixa de 50 metros no entorno das 
nascentes como APP. Afirma ainda que as ocupações 
voltadas para o lazer são compatíveis com a conser-
vação ambiental do entorno dos lagos, reservatórios e 
das nascentes e que pretender erradicá-las causaria 
um problema social que não pode ser aceito.

O PL nº 3.549/2008 não cuida das APPs no en-
torno de lagos, reservatórios ou nascentes. Ocupa-se, 
na verdade, dos clubes de lazer e recreação, ranchos, 
chácaras, pesqueiros e congêneres localizados nas 
APP que margeiam cursos d’água. A metragem dessas 
APPs, de acordo com o Código Florestal, é a seguinte: 
30 metros para os cursos d’água com menos de 10 
metros de largura; 50 metros para os cursos d’água 
com 10 a 50 metros de largura; 100 metros para os 
cursos d’água com 50 a 200 metros de largura; 200 
metros para os cursos d’água com 200 a 600 metros 
de largura; e 500 metros para os cursos d’água com 
largura superior a 600 metros.

O nobre autor do projeto em questão propõe que 
os clubes de lazer e recreação, ranchos, chácaras, 
pesqueiros e congêneres localizados nessas APPs 
sejam regularizados, desde que adotem as seguintes 
medidas: 

a) reflorestem com espécies nativas uma 
faixa de 100 metros ao longo dos cursos d’água 
com até 200 metros de largura; 200 metros 
para cursos d’água com 200 a 600 metros de 
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largura, e 500 metros para cursos d’água com 
largura superior a 600 metros; 

b) tratem os esgotos; e 
c) disponham regularmente os resídu-

os sólidos.

Na sua justificativa o nobre autor expressa seu 
entendimento de que o estabelecimento das APPs 
nas margens dos rios foi um equívoco do legislador 
na medida em que inviabilizou as atividades e, con-
sequentemente, os meios de vida, de milhares de 
rancheiros, clubes recreativos e chacareiros, que hoje 
vivem na ilegalidade. O ilustre autor entende também 
que a presença desses ocupantes é compatível com 
a conservação do meio ambiente.

Pelo PL nº 3.460/2008 propõe-se, basicamente, 
a ampliação da faixa de APP que margeia os cursos 
d’água com até 10 metros de largura (que hoje é de 30 
metros) e aquela que margeia os cursos d’água com 
largura entre 10 e 50 metros (que hoje é de 50 metros), 
para 100 metros. Propõe-se ainda a duplicação da APP 
no entorno de nascentes de 50 para 100 metros.

O autor justifica a ampliação com base em es-
tudos científicos que demonstram que as APPs, para 
poderem conservar a fauna e funcionar como corre-
dores ecológicos deveriam ter, no mínimo, 200 metros. 
Entretanto, como seria, na avaliação do autor, politica-
mente inviável, em função do impacto social e econô-
mico, propor uma faixa com essa dimensão, o mesmo 
decidiu propor uma faixa de apenas 100 metros.

A proposição principal e seu apensos foram apre-
ciadas pelas Comissões de Desenvolvimento Urbano 
e de Minas e Energia.

A Comissão de Desenvolvimento Urbano apro-
vou os PLs nos 7.397/2006 e 2.062/2007, na forma do 
substitutivo apresentado pelo relator da matéria, De-
putado Renato Amary, e rejeitou os PLs nos 3.549/2008 
e 3.460/2008.

Na proposta da CDU, são estabelecidas metra-
gens para as APPs no entorno de lagoas ou lagos 
naturais e reservatórios artificiais.

A metragem das APPs no entorno de lagos e 
lagoas naturais está hoje estabelecida na Resolução 
Conama 303, de 2002, como segue: 30 metros para 
aqueles localizados em área urbana consolidada, 50 
metros para aqueles localizados em área rural e que 
tenham até 20 hectares de superfície, e 100 metros 
para aqueles que estejam localizados em área rural e 
tenham mais de 20 hectares de superfície.

No substitutivo da CDU, não se faz distinção en-
tre lagos e lagoas naturais situados em área urbana 
ou rural. As metragens propostas são: 30 metros para 
o corpo d’água com até 10 hectares de superfície, 50 
metros para aquele com superfície entre 10 e 20 hec-

tares, e cem metros para o corpo d’água com mais 
de 20 hectares.

No caso dos reservatórios de água artificiais, 
propõe-se 15 metros de APP para aqueles com até 5 
hectares de superfície e, no caso daqueles com mais de 
5 hectares, a metragem seria definida pelo órgão am-
biental competente no processo de licenciamento, não 
podendo, evidentemente, ser inferior a 15 metros.

O Poder Público municipal, no caso dos lagos e 
reservatórios localizados em área urbana, e o Poder 
Público estadual, no caso daqueles localizados em área 
rural, ficam autorizados a efetuar a regularização das 
ocupações localizadas nas APPs, obedecidas algu-
mas condições. Em área urbana, a regularização está 
condicionada à manutenção de APP com no mínimo 
15 metros de largura e à aprovação de um plano de 
regularização fundiária de interesse social pela autori-
dade municipal ou estadual, no caso de municípios sem 
plano diretor atualizado ou conselho municipal de meio 
ambiente. Em área rural, condiciona-se à manutenção 
de APP com no mínimo 30 metros ao redor dos lagos 
e lagoas naturais e no mínimo 15 metros ao redor dos 
reservatórios artificiais, à aprovação de lei estadual es-
pecificando as áreas passíveis de regularização, e à 
autorização da regularização pelo Conselho Estadual 
do Meio Ambiente.

O nobre relator na CDU justificou assim o seu 
voto:

a) não apenas as APPs no entorno dos 
reservatórios artificiais carecem de uma me-
lhor definição legal, como proposto no PL nº 
7.397/2006. Também as APPs no entorno dos 
lagos e lagoas naturais estão a merecer uma 
melhor definição;

b) o PL nº 7.397/2006 desce a minúcias 
que interferem sobremaneira com a autono-
mia municipal;

c) é necessário ajustar as propostas ao 
PL nº 3.057/2000, que dispõe sobre a regu-
larização fundiária sustentável de áreas ur-
banas;

d) ao município compete controlar o pro-
cesso de ocupação do solo urbano, e ao Estado 
o processo de ocupação das áreas rurais;

e) não se justifica, como se quer no PL 
nº 3.549/2008, que o Código Florestal, no que 
diz respeito às APPs nas margens dos rios, só 
passe a vigorar a partir da aprovação do PL 
em questão, porque essas normas “são anti-
gas demais para que se justifique postergar o 
início da sua vigência”; e
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f) a ampliação das APPs, tendo em vista 
as resistências e os problemas que gerariam, 
é inviável.

A Comissão de Minas e Energia, à semelhança 
da CDU, aprovou os PLs nos 7.397/2006 e 2.062/2007, 
na forma do substitutivo apresentado pelo relator da 
matéria, Deputado Renato Amary, e rejeitou os PLs 
nos 3.549/2008 e 3.460/2008.

Acompanhando a CDU, a CME estabeleceu me-
tragens para as APP localizadas tanto no entorno de 
lagos e lagoas naturais quanto no entorno de reser-
vatórios artificiais.

A metragem proposta pela CME para os lagos 
e lagoas artificiais é a mesma da acima mencionada 
Resolução Conama nº 303/2002, vale dizer: 30 metros 
para aqueles localizados em área urbana consolidada, 
50 metros para aqueles localizados em área rural e que 
tenham até 20 hectares de superfície, e 100 metros 
para aqueles que estejam localizados em área rural e 
tenham mais de 20 hectares de superfície.

Ao estabelecer metragens para as APPs no entor-
no dos reservatórios artificiais, a CME segue a mesma 
sistemática adotada na Resolução Conama nº 302/2002 
e no projeto principal em discussão: faz distinção entre 
reservatório localizado em área urbana e área rural e 
entre reservatório destinado principalmente ao abas-
tecimento público e à geração de energia elétrica.

As metragens propostas pela CME são as se-
guintes:

ao redor de reservatórios destinados ao abaste-
cimento público:

localizado em área urbana, 30 metros; e
localizado em área rural, 100 metros;
ao redor de reservatórios destinados à geração 

de energia elétrica:
com até 20 hectares de superfície, 15 metros;
com mais de 20 hectares e localizado em área 

urbana, 30 metros; e
com mais de 20 hectares e localizado em área 

rural, 100 metros.
A proposta da CME, no caso do item “a” acima, 

é igual aos limites estabelecidos na Resolução Co-
nama nº 302/2002 e no projeto principal. No caso do 
item “b”, a CME, em comparação com a resolução do 
Conama e ao projeto principal, propõe uma redução 
nas restrições, aumentando o tamanho dos reserva-
tórios que podem ter uma APP com 15 metros de 10 
para 20 hectares.

No substitutivo proposto pela CME o construtor 
ou operador de reservatório artificial com superfície 
superior a 10 hectares está obrigado a elaborar um 
Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do 
Reservatório Artificial. A proposta reproduz dispositivo 

que consta da Resolução Conama nº 302/2002, com 
a diferença de que, no caso da Resolução, a medida 
aplica-se a todos os reservatórios e não apenas àque-
les com mais de 10 hectares de superfície.

A CME propõe a possibilidade da regularização 
apenas das ocupações existentes nas APPs localiza-
das no entorno dos reservatórios artificiais destinados 
à produção de energia elétrica, vale dizer, não admi-
te essa possibilidade no caso das APPs dos lagos e 
lagoas naturais nem dos reservatórios artificiais cuja 
finalidade principal seja o abastecimento público de 
água. No caso em que a regularização é possível, são 
propostas várias salvaguardas, como o controle da 
erosão, do assoreamento e da poluição e a proibição 
de ampliar as ocupações.

Finalmente, a CME propõe que o construtor de 
reservatório artificial adquira a área da APP do reserva-
tório, que deve ser incluída na declaração de utilidade 
pública do empreendimento.

A Comissão justifica assim sua proposta, nos 
termos do parecer do relator:

a) a falta de definição na lei das metra-
gens das APPs no entorno dos reservatórios 
artificiais eleva o risco e desestimula novos 
empreendimentos hidrelétricos, na medida 
em que dificulta a avaliação do custo da obra. 
Favorece, consequentemente, a construção de 
usinas termelétricas, que são mais dispendio-
sas e poluidoras;

b) a falta de definição na lei das metra-
gens das APPs no entorno dos lagos e lago-
as naturais, bem como dos reservatórios ar-
tificiais, gera uma insegurança jurídica para 
os ocupantes dessas áreas. As ocupações 
existentes nas APPs em questão geram um 
problema social de grandes proporções, o que 
justifica o estabelecimento na lei da metragem 
das APPs também nesses casos;

c) a CME também entende que, tendo 
em vista que as metragens das APPs nas mar-
gens dos rios foram estabelecidas já há muito 
tempo, não é conveniente autorizar a regula-
rização das ocupações irregulares existentes 
nessas áreas; e

d) aumentar as APPs no entorno dos 
rios, como se propugna no PL 3.460/2008, é 
inviável, já que criaria um problema social e 
econômico ainda maior do que aquele que já 
existe hoje em função das ocupações existen-
tes nas APPs em vigor.

Nesta Comissão, no prazo regimental, não foram 
apresentadas emendas.
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É o relatório.

II – Voto do Relator

A ocupação das assim denominadas Áreas de 
Preservação Permanente, estejam elas localizadas no 
entorno de lagos e lagoas naturais, de reservatórios 
artificiais, nas encostas, nos topos de morros ou nas 
margens dos rios, é um grave problema social, eco-
nômico e ambiental.

Não deve ser exagero afirmar que milhões de pes-
soas vivem hoje, irregularmente, em APPs. Para fazer 
cumprir a lei, nos termos em que ela está atualmente 
redigida, seriam provavelmente necessários recursos 
da ordem de bilhões de reais. O custo econômico e 
social seria, portanto, insuportável.

É evidente que o ideal seria manter as APPs tal 
como estabelecidas no Código Florestal e nas Resolu-
ções do Conama. Mas isso, no mundo real, é claramen-
te impossível. Diante desse quadro, restam-nos duas 
alternativas: fingir que o problema não existe e insistir 
na manutenção e aplicação da norma; ou encarar o 
problema de frente e propor mudanças na norma que 
possam viabilizar as soluções necessárias.

Várias são as causas das ocupações irregulares 
das APPs. Em muitos casos, elas já existiam antes da 
edição da norma. Em alguns outros as APPs foram 
ocupadas com má fé. Mas o fato inconteste é que a 
maioria esmagadora das ocupações foi feita por ne-
cessidade.

A causa mais importante da ocupação das APPs 
é a pobreza da população brasileira. Ou, visto por outro 
ângulo, a ocupação das APPs é o resultado da ausência 
do Estado, incapaz de fiscalizar e ordenar o processo 
de ocupação desses espaços, por um lado e, por outro, 
de oferecer alternativas econômicas e de moradia para 
as populações pobres do País, que são aquelas que, 
majoritariamente, como dito, ocupam as APPs.

Note-se que a condenação dessas pessoas a 
permanecerem em situação irregular, especialmente 
nas APPs localizadas em área urbana, produz um re-
sultado absolutamente indesejável sob o ponto de vis-
ta ambiental. O impacto ambiental dessas ocupações 
poderia ser minimizado com a adoção de sistemas de 
saneamento e outras obras de engenharia. No entanto, 
a ausência de normas que possibilitem a regulariza-
ção das ocupações desestimula, quando não impede, 
a adoção dessas medidas.

Agiu muito bem o nobre Deputado Júlio Semeghi-
ni, quando se dispôs a enfrentar o problema autorizando 
a regularização das ocupações existentes em APPs 
localizadas no entorno dos reservatórios artificiais. É 
evidente, entretanto, que a medida, embora contribua 
para a solução do problema, não é suficiente.

Estamos de acordo, portanto, com a proposta da 
Comissão de Desenvolvimento Urbano de estender a 
medida para as APPs no entorno do lagos e lagoas 
naturais.

Note-se, porém, que o maior problema envolvendo 
as ocupações em APP não está no entorno dos lagos 
e lagoas naturais nem no entorno dos reservatórios ar-
tificiais. A situação a enfrentar está nas APPs que mar-
geiam os rios, como, por exemplo, os que atravessam 
aglomerações urbanas. Assim, os ilustres Deputados 
Guilherme Campos e Dr. Ubiali, respectivamente auto-
res dos PLs 2.062/2007 e 3.549/2008, dispuseram-se 
a encarar o desafio, ainda que se limitado a tratar de 
ocupações voltadas ao lazer e à recreação.

Tomando a proposição, tanto a CDU quanto a 
CME não acolheram do PL 2.062/2007 a proposta de 
consolidar ocupações nas margens de rios, como tam-
bém se manifestaram pela rejeição do PL 3.549/2008. 
Os colegiados entenderam que as normas que regulam 
as APPs nas margens dos rios são muito antigas, em 
contraste com as que estabelecem a metragem das 
APPs no entorno dos lagos e lagoas naturais e dos 
reservatórios artificiais. Estariam estas sendo, supos-
tamente, introduzidas na legislação pátria por intermé-
dio dos projetos de lei em discussão. Este argumento, 
conforme se passa a demonstrar, é impreciso.

Primeiramente, é forçoso admitir que a metra-
gem das APPs no entorno de lagos e lagoas naturais 
e reservatórios artificiais não estão sendo introduzidas 
agora, pelos projetos de lei em questão. Elas foram, 
na verdade, estabelecidas no longínquo ano de 1985, 
pela Resolução nº 4/1985 – Conama. Uma coisa é de-
fender que as dimensões deveriam ter sido introduzi-
das por lei para conferir segurança jurídica, ou mesmo 
que o colegiado teria exorbitado da sua competência 
regulamentar ao dispor sobre a matéria, outra é dizer 
que não havia norma regulamentadora. Tanto havia 
que os projetos de lei em apreciação pressupõem a 
existência de ocupações irregulares demandando so-
lução legislativa.

Em segundo lugar, salienta-se que o fato de as 
metragens das APPs terem sido estabelecidas há muito 
tempo não elide a questão de que existe um problema 
grave de ocupação irregular dessas áreas, cuja solução 
pode ensejar revisão da legislação vigente. Não é pre-
ciso lembrar que a antiguidade não torna uma norma 
intangível. Muito ao contrário. O contexto muda, sur-
gem novas necessidades, e o que era ou parecia ser 
adequado no passado pode se tornar absolutamente 
indesejável no presente.

A prova disso é o fato de que as normas às quais 
estamos nos referindo já foram objeto de alteração re-
cente exatamente para diminuir o problema represen-
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tado pelas ocupações irregulares em APPs. No ano 
de 2001, por meio da Medida Provisória 2.166-67, foi 
dada uma nova redação ao art. 4o do Código Florestal, 
que transcrevemos na íntegra:

Art. 4o A supressão de vegetação em área de 
preservação permanente somente poderá ser auto-
rizada em caso de utilidade pública ou de interesse 
social, devidamente caracterizados e motivados em 
procedimento administrativo próprio, quando inexistir 
alternativa técnica e locacional ao empreendimento 
proposto.

§ 1o A supressão de que trata o caput 
deste artigo dependerá de autorização do ór-
gão ambiental estadual competente, com anu-
ência prévia, quando couber, do órgão federal 
ou municipal de meio ambiente, ressalvado o 
disposto no § 2o deste artigo.

§ 2o A supressão de vegetação em área 
de preservação permanente situada em área 
urbana, dependerá de autorização do órgão 
ambiental competente, desde que o município 
possua conselho de meio ambiente com caráter 
deliberativo e plano diretor, mediante anuência 
prévia do órgão ambiental estadual competente 
fundamentada em parecer técnico.

§ 3o O órgão ambiental competente po-
derá autorizar a supressão eventual e de baixo 
impacto ambiental, assim definido em regula-
mento, da vegetação em área de preservação 
permanente.

§ 4o O órgão ambiental competente indi-
cará, previamente à emissão da autorização 
para a supressão de vegetação em área de 
preservação permanente, as medidas miti-
gadoras e compensatórias que deverão ser 
adotadas pelo empreendedor.

Pela mesma Medida Provisória foram introdu-
zidas no Código Florestal as seguintes definições de 
utilidade pública e interesse social:

IV – utilidade pública:
a) as atividades de segurança nacional 

e proteção sanitária;
b) as obras essenciais de infra-estrutura 

destinadas aos serviços públicos de transpor-
te, saneamento e energia; e

c) demais obras, planos, atividades ou 
projetos previstos em resolução do Conselho 
Nacional de Meio Ambiente – CONAMA;

V – interesse social:
a) as atividades imprescindíveis à prote-

ção da integridade da vegetação nativa, tais 
como: prevenção, combate e controle do fogo, 

controle da erosão, erradicação de invasoras 
e proteção de plantios com espécies nativas, 
conforme resolução do CONAMA;

b) as atividades de manejo agroflorestal 
sustentável praticadas na pequena propriedade 
ou posse rural familiar, que não descaracteri-
zem a cobertura vegetal e não prejudiquem a 
função ambiental da área; e

c) demais obras, planos, atividades ou 
projetos definidos em resolução do CONAMA; 
(grifo nosso).

Como se pode constatar, passou a ser passível 
de autorização uma série de atividades em APPs que 
demandem a supressão da vegetação nativa. O caso 
do manejo agroflorestal é bastante didático. A rigor, 
pela norma anterior, vale dizer, antes da modificação 
introduzida pela MP 2.166/2001, o ribeirinho amazônida 
estaria proibido de desenvolver sua principal atividade 
econômica, da qual depende para sobreviver: o plantio 
nas áreas de várzeas dos rios.

Como essa proibição é absurda, é fato notório 
que este dispositivo do Código Florestal nunca foi efe-
tivamente aplicado. Entretanto, não é confortável para 
o ribeirinho viver em situação ilegal, nem tampouco 
para os órgãos governamentais obrigados a operar a 
norma. Para resolver essa situação singular foi intro-
duzido dispositivo específico, qualificando a atividade 
do ribeirinho como sendo de interesse social.

E a situação dos milhões de brasileiros que moram 
ou usam as APPs para sua sobrevivência? Também 
não são atividades ou situação de interesse social?

Note-se que a lei conferiu ao Conama a possibi-
lidade de, por ato normativo daquele órgão, começar 
a resolver o problema desses milhões de cidadãos. 
Mas é sabido que, em 9 (nove) anos de vigência do 
novo art. 4o do Código Florestal, não se avançou nesse 
sentido, talvez por receio de se autorizar a supressão 
de APPs, por mais meritória que se apresente no caso 
concreto. Mesmo modificações incontestes, como a 
consentida para beneficiar os ribeirinhos, demandam 
anos de discussão e pactuação no colegiado, ainda 
que em benefício de um grupo que conta com a sim-
patia de parcela expressiva dos segmentos envolvidos 
no debate.

E, nesse ponto, é oportuno salientar que ao re-
conhecer a importância das APPs para a conservação 
da natureza e a segurança e o bem-estar das pessoas, 
é preciso enfrentar o problema de ocupação corrente 
dessas áreas. E a única forma de fazê-lo é admitir a 
possibilidade de regularização das ocupações existen-
tes, caso a caso, sob controle dos órgãos ambientais 
e da sociedade. O pior que se pode fazer, inclusive do 
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ponto de vista ambiental, é adiar o enfrentamento do 
problema.

É importante frisar também que, ao se propugnar 
pela possibilidade da regularização das ocupações 
em APPs, não se está propondo a regularização de 
toda e qualquer ocupação. As APPs, não raro, estão 
em áreas que oferecem risco para as pessoas, risco 
de desabamentos ou de enchentes, por exemplo. Em 
outros casos, é fundamental manter as APPs para as-
segurar a conservação de recursos hídricos essenciais 
para o abastecimento público.

Coadunamos, pois, com a posição dos autores, de 
que cabe ao Congresso Nacional enfrentar e resolver o 
problema dos demais brasileiros que usam ou ocupam 
determinados tipos de APPs. Entendemos, contudo, 
que as matas ciliares ao longo de rios e cursos d’água 
devem merecer proteção especial em virtude do papel 
que exercem na proteção dos leitos, na contenção de 
erosão e assoreamentos.

Ademais, não se há de ignorar o debate em curso 
nesta Casa em torno da oportunidade de se promover 
aperfeiçoamentos na legislação ambiental. Não por ou-
tra razão o Presidente constituiu Comissão Especial 
para tratar da matéria, reunindo a opinião de especia-
listas diversos e concentrando o debate para nortear 
as melhores escolhas.

No caso concreto, pois, há previsão legal para o 
Conama autorizar a ocupação excepcional de APPs 
e o Congresso se debruça sobre a verificação da va-
lidade das normas ambientais pátrias como outrora 
jamais o fizera. Entretanto, há questões que não po-
dem aguardar soluções que demandaram prazo mais 
extenso para adoção. Um desses casos é o da fragi-
lidade jurídica da regulamentação de APPs no entor-
no de lagos, lagoas e reservatórios, pois se apoia em 
instrumento normativo de eficácia contestável, uma 
Resolução do Conama.

Assim denota-se da leitura combinada do Código 
Florestal, art. 2º, parágrafo único, com o Estatuto das 
Cidades. Pelos dispositivos aludidos, não há dúvidas 
de que a competência para legislar sobre a matéria é 
dos municípios, desde que observem a necessidade 
de prever a existência de APPs no entorno de reser-
vatórios. E não se há de alegar que o colegiado esteja 
atuando legitimamente para conferir eficácia a disposi-
tivo legal, pois, em muitos casos, a norma exorbitante 
se contrapõe a lei municipal.

Logo, há insegurança jurídica para a conservação, 
assim como para o manejo sustentável – a ausência de 
clareza na validade das regras sobrepostas opera nas 
duas direções. Entendemos, pois, que é fundamental 
o administrador público dispor de instrumento claro e 
eficaz para disciplinar ou impedir a ocupação das APPs. 

Este é o caso das metragens que definem limites míni-
mos para as áreas de preservação permanente, cuja 
vegetação nativa não pode ser suprimida, salvo em 
situações específicas, autorizadas pela lei.

Tendo-lhe sido conferida a necessária autoridade 
para isso, é importante assegurar-lhe, também, meios 
para que ele possa, no confronto com a realidade, bus-
car a melhor solução possível para resolver o conflito 
entre a necessidade de conservação e a necessidade 
de subsistência das pessoas. São os casos especiais 
em que se permite a regularização fundiária de ocu-
pações consolidadas.

Nesse esteio, trazemos a lume outra questão 
elementar que também não pode ser escamoteada. 
Nos projetos em discussão e nos substitutivos pro-
postos, ao Poder Público se concede a faculdade de 
regularizar as ocupações em APPs até a data da en-
trada em vigor da nova lei. Cabe perguntar: depois 
de esta aprovada, não acontecerão novas ocupações 
irregulares? Ora, isso só será possível se as causas 
que determinaram as ocupações atuais tiverem sido 
erradicadas. Ou seja, a pobreza e a incapacidade do 
Governo para impedir as ocupações.

Pergunta-se, então: os problemas da pobreza e 
da inépcia do Estado foram resolvidos? Evidentemente 
que não. Isso significa que novas ocupações irregulares 
deverão continuar ocorrendo. E significa também que, 
uma vez aprovada a nova lei, o administrador disporá 
de instrumento para resolver as situações passadas, 
mas não poderá fazer nada com relação a novas si-
tuações que serão eventualmente ou inevitavelmente 
criadas. E logo os problemas hoje existentes recome-
çarão. Então, em alguns anos, depois de muito conflito 
e sofrimento inútil, será necessária mais uma lei para 
que a nova situação seja harmonizada.

Desse modo, se queremos de fato que o Poder 
Público disponha dos instrumentos necessários para 
enfrentar esses problemas, não faz sentido autorizá-lo 
a cuidar apenas das situações passadas. Se é possível 
conciliar a necessidade de conservação com as ne-
cessidades das populações, no que se refere às ocu-
pações passadas, não há razão para se pensar que o 
mesmo não será possível com relação às ocupações 
futuras. A experiência demonstra de sobejo que nor-
mas demasiadamente rígidas em contextos de extrema 
carência não funcionam adequadamente.

E chega-se, pois, ao segundo elemento funda-
mental da nossa complexa equação. Reconhecida a ne-
cessidade de autorizar a regularização das ocupações 
em APP, resta por resolver como fazê-lo. Entendemos 
que a solução para o problema, no caso concreto, deve 
ser entregue a quem tem competência para conceber 
a melhor solução técnica possível e para fiscalizar sua 
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adoção. Referimo-nos aos órgãos ambientais e outras 
instituições estaduais e municipais.

É reconhecido que a administração pública fede-
ral padece de um vício difícil de sanar: a tendência de 
acumular e centralizar o poder de decisão. Fala-se muito 
em descentralização administrativa, mas os avanços 
nesse sentido são sempre muito lentos e permanen-
temente sujeitos a retrocessos.

No caso da regularização das ocupações em 
APPs, no entanto, é imperativo entregar a solução do 
problema aos órgãos que atuam a nível regional e local. 
Não é admissível que a regularização da ocupação de 
uma APP na margem de um lago no interior de uma 
aglomeração urbana dependa da análise e da decisão 
de um órgão federal. Condicionar a solução de pro-
blemas dessa natureza à decisão de órgãos federais 
significa condenar os administrados a permanecerem 
em situação irregular por toda a vida. Os órgãos fede-
rais não têm, pura e simplesmente, capacidade para 
atender a essas demandas locais.

Ao Congresso Nacional, igualmente, cabe estabe-
lecer, na lei, os princípios, as diretrizes, as condições e 
as regras mínimas para a gestão das APPs. Leis essas 
que podem e devem ser complementadas e detalha-
das, sempre que necessário, por legislação estadual 
ou municipal. Dentro desses limites, cabe aos órgãos 
estaduais e municipais elaborar as soluções técnicas 
para cada caso concreto. É um equívoco pretender, em 
nível federal, antecipar todas as situações possíveis 
e estabelecer regras específicas e detalhadas para 
cada uma delas.

Ao mesmo tempo em que é imperativo descen-
tralizar, é preciso assegurar transparência e controle 
social nos processos de regularização – tendo em vista 
a importância das APPs para a qualidade de vida da 
coletividade. Isso pode ser obtido condicionando as 
decisões nessa área aos conselhos de meio ambiente 
estaduais e municipais.

Considerando o que foi ponderado até então, é 
nosso entendimento de que a CDU foi muito feliz no 
momento em que, ao conceder ao Poder Público au-
toridade para regularizar ocupações em APP, entregou 
essa competência, no caso das ocupações em área 
urbana, à Administração Municipal e, no caso das ocu-
pações em área rural, ao Poder Público estadual.

No que concerne à metragem das APPs, estamos 
de acordo sobre a necessidade de se estabelecer em 
lei a metragem das APPs no entorno dos lagos e lagoas 
naturais e dos reservatórios artificiais. E, quanto aos 
critérios para a definição dessas metragens, afiliamo-
nos à proposta da CME que, em contraste com a pro-
posta da CDU, faz distinção entre área urbana e área 
rural e, no caso dos reservatórios artificiais, distingue 

aqueles destinados ao abastecimento público daqueles 
destinados à geração de energia elétrica.

No primeiro caso, em função da densidade das 
ocupações no entorno dos lagos e reservatórios, não 
é viável, na área urbana, uma APP com a extensão 
que se pode estabelecer na área rural. Ainda que, sob 
o ponto de vista ambiental, APP em área urbana de-
vesse ser ainda maior, exatamente pelo maior impacto 
ambiental das aglomerações urbanas, acolhemos o es-
pírito do substitutivo da CME. No segundo caso, como 
a APP funciona como um filtro e, portanto, exerce um 
impacto positivo importante sobre a qualidade da água 
que chega aos lagos e cursos d’água, é razoável que 
ela seja maior no caso dos reservatórios destinados 
ao abastecimento público do que naqueles destinados 
à geração de energia elétrica.

Quanto às metragens em si, inclusive em função 
do que já foi abordado, estamos concordes com a pro-
posta da CME, que, com uma pequena embora signifi-
cativa modificação, adota as metragens que constam 
da Resolução Conama nº 302/2002. A vantagem em 
relação a esta foi que a CME conseguiu tornar mais 
compreensível o espírito consagrado na mencionada 
Resolução exarada pelo Conama, que apresenta du-
biedade de entendimento.

Finalmente, estamos de acordo com a CDU e a 
CME sobre a impossibilidade social, econômica e po-
lítica de, como quer o ilustre Deputado Carlos Bezerra, 
aumentarmos os limites estabelecidos na legislação 
vigente para as APPs, em que pese a relevância dos 
argumentos científicos arrolados na sua competente 
justificativa em favor da proposta.

Adicionalmente às inovações protendidas, faz-
se mister reconhecer que a questão ganha escopo 
mais robusto ao avançar sobre áreas urbanas, onde 
usualmente as Áreas de Proteção Permanente (APPs) 
lindeiras a cursos d’água já estão ocupadas. Em verda-
de, a dinâmica de ocupação territorial às margens de 
rios é que motivou densidade populacional que gerou 
o surgimento das Polis. E a especificidade do espaço 
urbano confere funções diversas associadas às APPs 
ao longo de fontes hídricas.

A falta de referência a essa condição no Código 
Florestal, ao proibir qualquer tipo de ocupação e/ou 
uso das APPS, não exerceu nenhum papel de proteção 
ambiental das margens d’água nos espaços urbanos 
e ainda criou diversos conflitos de gestão. O poder lo-
cal, representado pelos municípios, não pode mediar 
os usos compatíveis com a proteção ambiental e as 
demandas socioeconômicas. Por outro lado, é possível 
destacar que, nas localidades onde foi historicamente 
definido um uso típico urbano para a beira d’água, as 
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áreas lindeiras se encontraram mais preservadas e 
integradas à comunidade urbana.

Diante destes aspectos, o ponto fundamental que 
norteia a necessidade de revisão do tratamento dado 
a APPs em espaço urbano diz respeito à atribuição de 
uso compatível com as características do ecossistema 
e da cidade, onde estão inseridas. Apesar do enten-
dimento de que a preservação se constitui em uso, a 
integração dessas áreas à vivência típica do espaço 
urbano, por meio de usos tipicamente urbanos e com-
patíveis com a sensibilidade destas áreas, é essencial 
para sua efetiva proteção.

Destaque-se que a Lei 11.977 /2009 avançou 
sobre a possibilidade de regularização fundiária de as-
sentamentos urbanos que possuem APPs ocupadas, 
mas o conceito de área urbana consolidada, herdada 
da resolução CONAMA 369, traz em si algumas con-
tradições de origem, entre a tentativa de reconhecer 
o fato real das cidades brasileiras, e o apego idealista 
do preservacionismo de não permitir ocupação das 
APPs. O conceito apresentado pela Lei não reflete a 
realidade das áreas a serem regularizadas, pois uma 
gleba que já dispõe, por exemplo, de infraestrutura 
urbana de um modo geral não precisa de projeto de 
regularização.

Outro ponto diz respeito à densidade estabele-
cida pelo conceito, que deixa crer que somente altas 
densidades necessitam de regularização, e isto não 
reflete todas as diferentes configurações das áreas 
irregulares brasileiras. Carece, portanto, de uma aná-
lise local. Por essa razão, a tipificação de área urbana 
consolidada deveria ser relegada ao estabelecimento 
das zonas especiais de interesse social (ZEIS), como 
prevê o Estatuto da Cidade. Trata-se, assim, de reafir-
mar o próprio postulado vigente no parágrafo único do 
art. 2º do Código Florestal, renumerado para § 1º no 
substitutivo, reconhecendo a competência do ente local 
para definir o que são áreas urbanas consolidadas e 
para delimitar as APPs em áreas urbanas, observados 
os limites previstos no próprio dispositivo.

Não obstante as razões expostas, e tendo em 
vista a necessidade de harmonizar a utilização socio-
econômica com a proteção ambiental, se faz neces-
sário estabelecer que tipo de uso poderia ocorrer nas 
APPs urbanas, de modo a não serem degradadas pelo 
abandono ou uso indevido de novos assentamentos 
irregulares. Consideradas as faixas de proteção, previ-
mos ao § 2º do art. 2º os casos passíveis de ocupação, 
remetendo à legislação subnacional (Plano Diretor dos 
Municípios) a avaliação de impacto em cada ecossis-
tema, percentuais e condições de uso.

Assim, reconheceu-se que usos de caráter co-
letivo ou de interesse social, como infraestrutura de 

saneamento, parques urbanos e atividades turísticas 
de lazer, reúnem características do tipo de ocupação 
que garantem o equilíbrio com a proteção. E ademais 
da previsão nos estudos exploratórios que instruirem a 
elaboração dos Planos Diretores, como o zoneamento 
ambiental, igualmente previsto no Estatuto das Cida-
des, os empreendimentos ainda estariam sujeitos ao 
licenciamento do órgão competente do Sistema Na-
cional do Meio Ambiente (Sisnama).

Assim, promover-se-á a regularização fundiária 
receitada pela Lei nº 11.977/2009 e a implantação de 
novos próprios coletivos, por vezes para substituir as 
ocupações atuais consideradas incompatíveis com as 
funções ambientais da área sob proteção, a partir de 
monitoramento pelos órgãos de planejamento urbano 
locais e avaliação de sensibilidade socioambiental pe-
los órgãos do Sisnama.

Pelas razões expendidas, manifestamo-nos pela 
aprovação no mérito dos projetos de lei nos 7.397/2006 
e 2.062/2007, na forma do substitutivo anexo, e pro-
pomos a rejeição dos projetos de lei nos 3.460/2008 e 
3.549/2008. – Deputado Jorge Khoury, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI No , DE 2010

Altera a Lei nº 4.771, de 15 de setembro 
de 1965, dispondo sobre as Áreas de Pre-
servação Permanente no entorno de lagos 
e de lagoas naturais e de reservatórios de 
água artificiais, e em áreas urbanas, e dá 
outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei altera a Lei nº 4.771, de 15 de 

setembro de 1965, que “institui o novo Código Flo-
restal”, para estabelecer as metragens das áreas de 
preservação permanente no entorno de lagos e lago-
as naturais e reservatórios de água artificiais, e para 
autorizar a regularização das ocupações consolidadas 
nestas áreas de preservação permanente.

Art. 2º O art. 1º, § 2º, da Lei nº 4.771, de 15 de 
setembro de 1965, passa a vigorar acrescido dos se-
guintes incisos VII a IX:

“Art. 1º .. ................................................
............. ................................................ .
§ 2º .... ...................................................
.............. ................................................
VII – Plano Ambiental de Conservação 

e Uso do Entorno de Reservatório Artificial: 
documento técnico que contém diretrizes e 
proposições com o objetivo de disciplinar a 
recuperação, a conservação, o uso e a ocu-
pação das áreas lindeiras da acumulação ar-
tificial de água;
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VIII – Zoneamento: definição de setores 
ou zonas no entorno de acumulação artificial 
de água, de acordo com as aptidões socio-
econômicas e ambientais estabelecidas no 
Plano de Conservação e Uso do Entorno de 
Reservatório Aritificial;

IX – Instabilidade Geopedológica: con-
junto de características geológicas, de relevo 
ou solo que determinam a susceptibilidade a 
processos erosivos de uma área.” (NR)

Art 3º O art. 2º da Lei nº 4.771, de 15 de setembro 
de 1965, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º ... ...............................................
......... .....................................................
b) ao redor das lagoas ou lagos naturais, 

a partir da cota máxima normal de inundação, 
cuja largura mínima será:

1 – de 30 (trinta) metros para os corpos 
d’água situados em áreas urbanas consoli-
dadas;

2 – de 50 (cinquenta) metros para os 
corpos d’água com até 20 (vinte) hectares de 
superfície situados em áreas rurais; e

3 – de 100 (cem) metros para os corpos 
d’água com mais de 20 (vinte) hectares de 
superfície situados em áreas rurais;

b-A) ao redor de reservatório artificial 
que tenha como finalidade principal o abas-
tecimento público de água, a partir da cota 
máxima normal de inundação ou operação, 
cuja largura mínima será:

1 – de 30 (trinta) metros para reservató-
rios situados em áreas urbanas; e

2 – de 100 (cem) metros para reserva-
tórios situados em área rural;

b-B) ao redor de reservatório artificial que 
não tenha como finalidade principal o abaste-
cimento público de água, a partir da cota má-
xima normal de inundação ou operação, cuja 
largura mínima será:

1 – de 15 (quinze) metros para reser-
vatórios com até 20 (vinte) hectares de su-
perfície;

2 – 30 (trinta) metros para reservatórios 
com mais de 20 (vinte) hectares de superfície 
situados em área urbana; e

3 – 100 (cem) metros para reservatórios 
com mais de 20 (vinte) hectares de superfície 
situados em área rural;

.......... ....................................................
§ 1º No caso de áreas urbanas, assim 

entendidas as compreendidas nos perímetros 

urbanos definidos por lei municipal, e nas regi-
ões metropolitanas e aglomerações urbanas, 
em todo o território abrangido, observar-se-á 
o disposto nos respectivos planos diretores e 
leis de uso do solo, respeitados os princípios 
e limites a que se refere este artigo.

§ 2º Fica admitida a implantação de obras 
de infra-estrutura destinadas aos serviços pú-
blicos de transporte, saneamento, energia, 
esportes, lazer e atividades educacionais e 
culturais nas Áreas de Preservação Perma-
nente situadas em áreas urbanas, desde que 
a supressão de vegetação requerida não des-
caracterize a função ambiental da área e ob-
servada:

I – adequação ao Plano Diretor municipal 
de que trata o art. 182, § 1º, da Constituição 
Federal, bem como às normas vigentes so-
bre vegetação nativa ameaçada de extinção 
ou especialmente protegida em razão de sua 
inserção em bioma considerado patrimônio 
nacional;

II – autorização do órgão competente do 
Sistema Nacional do Meio Ambiente, na forma 
da regulamentação da Lei nº 6.938, de 1981;

§ 3º As larguras das áreas de preserva-
ção permanente estabelecidas nos itens 2 e 
3 da alínea b-B deste artigo poderão ser am-
pliadas ou reduzidas, observando-se o limite 
mínimo de 15 (quinze) metros nas áreas urba-
nas e de 30 (trinta) metros nas áreas rurais, de 
acordo com o estabelecido no licenciamento 
ambiental do empreendimento e no respecti-
vo Plano Ambiental de Conservação e Uso do 
Entorno de Reservatório Artificial.

§ 4º O órgão competente poderá autorizar 
a implantação de ocupações e atividades de 
turismo e lazer em zonas indicadas no Plano 
Ambiental de Conservação e Uso do Entorno 
de Reservatório Artificial, definindo requisitos 
e condicionantes para compatibilizá-las com 
as finalidades da conservação, que deverão 
prever:

I – recuperação de áreas degradadas, 
contenção de encostas, adequado escoamento 
das águas pluviais e controle de erosão;

II – impermeabilização máxima de cinco 
por cento da área;

III – vedação à supressão de vegetação 
nativa primária ou secundária nos estágios 
médio ou avançado de regeneração;

IV – recomposição da vegetação, prefe-
rencialmente com espécies nativas, admitindo-
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se a implantação de gramados e jardins em 
até trinta por cento da área;

V – manutenção de corredores de fau-
na; e

VI – proteção de áreas de recarga de aqü-
íferos e de margens de cursos d’água.” (NR)

Art. 4º Para os reservatórios artificiais de água 
cuja superfície seja maior que 10 (dez) hectares, o 
empreendedor elaborará, no âmbito do procedimento 
de licenciamento ambiental, Plano Ambiental de Con-
servação e Uso do Entorno de Reservatório Artificial, 
em conformidade com o termo de referência expedido 
pelo órgão ambiental competente, objetivando os usos 
múltiplos dos corpos de água formados e das áreas de 
seu entorno, considerando o plano de recursos hídricos 
da respectiva bacia hidrográfica e os planos diretores 
municipais, se houver.

§ 1º A aprovação do Plano Ambiental de 
Conservação e Uso do Entorno de Reservató-
rio Artificial deverá ser precedida de consulta 
pública, sem prejuízo do procedimento de li-
cenciamento ambiental.

§ 2º Na análise do Plano Ambiental de 
Conservação e Uso do Entorno de Reserva-
tório Artificial, serão ouvidas as Prefeituras 
Municipais que possuam superfícies territoriais 
atingidas pelo reservatório e o respectivo comi-
tê de bacia hidrográfica, quando houver.

§ 3º O Plano Ambiental de Conservação 
e Uso do Entorno de Reservatório Artificial indi-
cará, como áreas de preservação permanente, 
aquelas com instabilidade geopedológica ou 
de conservação ambiental, que deverão ser 
objeto de conservação e recuperação, seja por 
regeneração natural ou reflorestamento.

§ 4º Para os empreendimentos já em 
operação ou licitados antes da vigência desta 
Lei, o Plano Ambiental de Conservação e Uso 
do Entorno de Reservatório Artificial deverá 
ser apresentado para a obtenção ou renova-
ção da licença de operação ou de instalação, 
conforme o caso.

§ 5º O Plano Ambiental de Conservação 
e Uso do Entorno de Reservatório Artificial, 
para os empreendimentos licitados a partir 
da vigência desta Lei, deverá ser apresen-
tado ao órgão ambiental competente para 
aprovação concomitantemente com o Plano 
Básico Ambiental ou até o início da operação 
do empreendimento, por meio da publicação 
de ato específico.

Art. 5º Até a aprovação do Plano Ambiental de 
Conservação e Uso do Entorno de Reservatório Ar-
tificial, serão admitidas, nas áreas de preservação 
permanente no entorno de reservatórios artificiais, as 
ocupações comprovadamente existentes na data de 
publicação desta lei ou as ocorridas antes da implan-
tação do reservatório artificial.

Parágrafo único. Quando da elaboração do Pla-
no Ambiental de Conservação e Uso do Entorno de 
Reservatório Artificial, os usos e ocupações já con-
solidados nas margens dos reservatórios e em suas 
águas devem ser determinantes para a elaboração 
do zoneamento.

Art. 6º Em área urbana, o Poder Público muni-
cipal poderá autorizar a regularização de ocupações 
consolidadas de áreas de preservação permanente 
no entorno de reservatórios, atendidas as seguintes 
condições:

I – observância do plano diretor de que 
trata o art. 182 da Constituição Federal e das 
normas municipais que regulam o parcela-
mento, o uso e a ocupação do solo urbano, e 
a regularização fundiária;

II – aprovação de plano de regularização 
fundiária de interesse social, turismo e lazer 
pela autoridade municipal competente; e

III – adoção das medidas necessárias 
para conter eventuais processos erosivos, as-
soreamento ou poluição dos cursos e corpos 
d’água.

Parágrafo único. Além da aprovação pela autori-
dade municipal competente, requer-se aprovação do 
plano de regularização fundiária de interesse social 
pelo órgão ambiental estadual nos casos previstos 
expressamente em lei e nos municípios que não pos-
suem Conselho Municipal de Meio Ambiente ou plano 
diretor atualizado nos termos da Lei nº 10.257, de 10 
de julho de 2001.

Art. 7º Em área rural, o Conselho Estadual do 
Meio Ambiente poderá autorizar a regularização de 
ocupações consolidadas de áreas de preservação 
permanente no entorno de reservatórios, atendidas 
as seguintes condições:

I – observância do plano de recursos 
hídricos da respectiva bacia hidrográfica e do 
zoneamento ecológico-econômico;

III – vedação de intervenção em vegeta-
ção nativa remanescente; e

IV – adoção das medidas necessárias 
para conter eventuais processos erosivos, as-
soreamento ou poluição dos cursos e corpos 
d’água.
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Parágrafo único. Nos processos de autorização 
referidos no caput, será assegurada a oitiva das pre-
feituras municipais.

Art. 8º Nos casos em que as ocupações conso-
lidadas em áreas de preservação permanente acar-
retarem degradação ambiental, poderão ser exigidas 
do ocupante ou proprietário medidas mitigadoras e 
compensatórias.

Art. 9º Para a formação de reservatório artificial, 
o empreendedor deverá desapropriar e adquirir as áre-
as de preservação permanente a seu redor, definidas, 
quando for o caso, no Plano Ambiental de Conservação 
e Uso do Entorno de Reservatório Artificial aprovado 
pelo órgão ambiental competente.

§ 1º As áreas de preservação perma-
nente a serem desapropriadas serão incluídas 
na declaração de utilidade pública do empre-
endimento. 

§ 2º Os proprietários de áreas de preser-
vação permanente ao redor de reservatórios 
artificiais já existentes na data de publicação 
desta lei, que não tenham sido desapropriadas, 
receberão do empreendedor compensação fi-
nanceira a ser definida em função da redução 
da capacidade produtiva e de geração de renda 
acarretada pela restrição de uso.

Art. 10. Esta lei entra em vigor na data da sua 
publicação.

Sala da Comissão, 25 de novembro de 2010. 
Deputado Jorge Khoury, Relator.

COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO 
I – Relatório

Em 07 de dezembro último, recebemos na sala 
da Presidência deste colegiado representantes dos 
Ministérios do Meio Ambiente, de Minas e Energia e 
da Pesca e Aquicultura, oportunidade em que foram 
apresentadas contribuições para a relatoria do projeto 
em epígrafe. Sobre parte significativa das sugestões 
houve consenso, razão porque foram incorporadas 
neste relatório, que passa a constituir mais um instru-
mento conciliatório.

II – Voto do Relator

As primeiras alterações dizem respeito à defini-
ção incluída como inciso VII do art. 1º do Código Flo-
restal pela redação dada ao art. 2º do substitutivo. O 
dispositivo conceitua Plano Ambiental de Conservação 
e Uso do Entorno de Reservatório Artificial, doravante 
PACUERA, que passa a incorporar “estudos e diagnós-
ticos” na descrição do seu conteudo e a adotar áreas 
“no entorno de reservatório artificial”, ao invés de “lin-
deiras da acumulação artificial de água”, por questão 

de padronização com outras previsões normativas, 
legais e infralegais.

A segunda harmonização redacional proposta é 
de natureza interna ao próprio substitutivo. O art. 3º dá 
nova redação ao art. 2º do Código Florestal e define, 
à alínea “b”, o limite de áreas de preservação perma-
nente (APPs) ao redor de lagoas ou lagos naturais. 
Nessa toada, coube ao item 1 delimitar a APP no en-
torno de corpos d’água situados em “áreas urbanas 
consolidadas”. Trata-se da única previsão no substitu-
tivo em que as áreas urbanas foram adjetivadas; logo, 
suprimimos “consolidadas”, até porque a delimitação 
do perímetro urbano e a caracterização dos usos por 
meio do zoneamento ambiental já são objetos de nor-
mas específicas.

Em relação ao mesmo artigo, foi requerida a su-
pressão do § 2º e dos seus incisos I e II, destinados a 
disciplinar o uso de APPs em áreas urbanas, matéria 
que não constara da proposição original ou foi deba-
tida pelas duas comissões de mérito em que o proje-
to tramitou anteriormente. Por corolário, a supressão 
impôs renumeração dos parágrafos subsequentes e 
revisão da ementa do substitutivo, com a retirada da 
expressão “e em áreas urbanas”.

Adiante, no outrora proposto § 4º para o art. 2º 
da Lei nº 4.771, de 1965, renumerado para § 3º pelas 
razões expendidas, as atividades de “pesca e aquicul-
tura” foram arroladas com as ocupações de turismo 
e lazer como as passíveis de autorização pelo órgão 
competente, em zonas indicadas pelo PACUERA.

No mesmo parágrafo, foram dispostas finalidades 
de conservação que não podem ser negligenciadas 
pela autorização extraordinária das ocupações de APP. 
De sorte a compatibilizar a redação do dispositivo com 
a previsão de outros documentos técnicos e normati-
vos, foi acatada a proposta de substituir, no inciso IV, 
“recomposição” por “recuperação” da vegetação. Outra 
retificação foi promovida no inciso V, ampliando a tutela 
de corredores “de fauna” para “ecológicos” abarcando 
gama maior de espécies bióticas.

O art. 4º se volta a positivar em lei medida con-
templada no art. 4º da Resolução nº 302/2002-Conama, 
qual seja a necessidade de o empreendedor elaborar o 
PACUERA, com vistas a orientar os usos múltiplos dos 
corpos d’água formados e das áreas do seu entorno 
No substitutivo anterior, a obrigação era imposta nos 
casos de espelhos com mais de 10 hectares. Em que 
pese se tratarem de medidas orientadoras de instru-
mentos distintos, acatamos a sugestão de adotar os 
mesmos “20 (vinte) hectares” que diferem pequenos de 
grandes lagos e reservatórios não voltados ao abaste-
cimento público, desobrigando a feitura de PACUERA 
para corpos com dimensões inferiores.
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No mesmo artigo, foi proposta nova redação para 
o § 5º, de sorte a elidir confusão na interpretação do 
dispositivo. O novo texto aclara que a apresentação do 
PACUERA deve ser concomitante com o Plano Bási-
co Ambiental, mas a sua aprovação somente será re-
questada para fins de operação do empreendimento. 
Também foi posto a lume que o processo de validação 
do Plano não constituirá ressalva à obtenção da licen-
ça de instalação.

Possivelmente a alteração mais significativa foi 
processada em conjunto. O resgate ao PACUERA no 
substitutivo esvaziou parte do conteudo dos arts. 6º e 
7º ao condicionar o ordenamento das áreas lindeiras 
ao que estabelecer o Plano Logo, tendo em vista que 
o instrumento já terá de observar o Plano Diretor do 
Município e o Plano da Bacia Hidrográfica na sua ela-
boração, além dos diversos condicionantes elencados 
no art. 4º, mostrou-se excessiva e desnecessária a 
discricionariedade da competência atribuida a Esta-
dos e Municípios.

Por um lado, o passivo de ocupações já contaria 
com regras bastantes para solução (art. 4º, combinado 
com o art. 5º), até mesmo conflitantes com as previs-
tas nos arts. 6º e 7º. Por outro, a não delimitação de 
horizonte temporal para limitar a eficácia, por exem-
plo às ocupações atuais ou às anteriores à edição da 
MP nº 2.166, de 2001, poderia abrir precedente na lei 
para solução de casos ulteriores de descumprimento 
da própria lei.

Entendeu-se, pois, pela conveniência de supres-
são integral dos artigos aludidos. Contudo, para que 
a solução resultante não fosse insuficiente, revimos a 
redação do caput do art. 5º de tal sorte a retirar a con-
dição para reconhecer as ocupações consolidadas nas 
margens de reservatórios, mas mantivemos a previsão, 
no parágrafo único, de que o PACUERA, quando ela-
borado, poderá reorientar os usos e ocupações, desde 
que o zoneamento considere os já consolidados.

Lembramos que a elaboração do PACUERA já é 
realidade para os empreendimentos levados a termo 
desde a edição da Resolução nº 302/2002-Conama. 
Para os anteriores, o art. 4, § 4º, prevê que a renovação 
de licenças ambientais só se dará com a apresentação 
do PACUERA para a área de abrangência.

A última alteração relacionada com a supressão 
dos dois artigos foi o reconhecimento da conveniência 
de se escutar as prefeituras municipais nos processos 
que envolvem mais de uma unidade geopolítica local. 
Nessa vereda, absorvemos o mérito contido no parágra-
fo único do então art. 7º do substitutivo e transpusemos 
a previsão para orientar a elaboração dos PACUERAs, 
remunerando o texto revisto para § 6º do art. 5º.

Relativamente ao art. 9º, renumerado para art. 
7º, duas outras propostas foram acolhidas. A primeira 
elimina a necessidade de elaboração do PACUERA 
para a definição das APPs. O entendimento é que 
esta deve se dar na fase de licenciamento prévio, 
antes,pois, da realização do leilão para concessão, de 
sorte a que os interessados possam elaborar as suas 
propostas com maior grau de acuidade sobre os cus-
tos a incorrer com a aquisição as áreas ao redor do 
reservatório. Ainda que se garanta a prerrogativa de se 
rever pontualmente a APP por força do que dispuser 
o PACUERA, na forma do art. 4º, § 3º, é conveniente 
que as modificações sejam marginais e, portanto, não 
onerem o empreendedor e nem o Poder Público com 
o financiamento de eventual desequilíbrio de contra-
to. Nesse sentido, a definição da APP deve constar no 
Estudo de Impacto Ambiental.

Por derradeiro, a segunda alteração proposta para 
o novo art. 7º visa à supressão do § 2º, renumerando-
se o § 1º para parágrafo único. A previsão no parágrafo 
assacado garantia remuneração pela restrição de uso 
na forma de servidão, ou outra prevista em lei, para 
empreendimentos anteriores à edição da MP nº 2.166, 
de 2001, onde não se tenha desapropriado a APP no 
entorno É de se reconhecer que o ordenamento jurídico 
pátrio não impunha a desapropriação. Portanto, ainda 
que haja casos que possam ensejar compensação fi-
nanceira, regra geral em lei teria apenas o condão de 
onerar o empreendedor, com provável repasse tarifário 
ou necessidade de subsídio governamental.

Portanto, em virtude de considerarmos proce-
dentes as ponderações apresentadas em relação aos 
aperfeiçoamentos propostos durante referida reunião 
com representantes dos órgãos responsáveis pelas 
políticas setoriais afetadas, apresentamos esta Com-
plementação de Voto, favorável ao Projeto de Lei nº 
7.397, de 2006, nos termos do substitutivo em apenso, 
mantido o parecer anterior nos demais termos.

Sala da Comissão, 7 de dezembro de 2010. – 
Deputado Jorge Khory, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO  
DE LEI Nº 7.397, de 2006 

(Projetos de Lei nºs 1.190, 1.667, 1.920, 1.999 e 2.364, 
de 2007; Projetos de Lei nºs 5.528, 5.487, 6.005 e 
6.204, de 2009, e Projeto de Lei nº 7.061, de 2010)

Altera a Lei nº 4.771, de 15 de setembro 
de 1965, dispondo sobre as Áreas de Pre-
servação Permanente no entorno de lagos 
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e de lagoas naturais e de reservatórios de 
água artificiais, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei altera a Lei nº 4.771, de 15 de 

setembro de 1965, que “institui o novo Código Flo-
restal”, para estabelecer as metragens das áreas de 
preservação permanente no entorno de lagos e lago-
as naturais e reservatórios de água artificiais, e para 
autorizar a regularização das ocupações consolidadas 
nestas áreas de preservação permanente.

Art. 2º O art. 1º, § 2º, da Lei nº 4.771, de 15 de 
setembro de 1965, passa a vigorar acrescido dos se-
guintes incisos VII a IX:

“Art. 1º .. ............................................... .
......... .....................................................
§ 2º .. .................................................... .
...................... ....................................... .
VII – Plano Ambiental de Conservação e 

Uso do Entorno de Reservatório Artificial: docu-
mento técnico que contém estudos e diagnós-
ticos, diretrizes e proposições com o objetivo 
de disciplinar a recuperação, a conservação, 
o uso e a ocupação das áreas no entorno de 
reservatório artificial;

VIII – Zoneamento: definição de setores 
ou zonas no entorno de acumulação artificial 
de água, de acordo com as aptidões socio-
econômicas e ambientais estabelecidas no 
Plano de Conservação e Uso do Entorno de 
Reservatório Aritificial;

IX – Instabilidade Geopedológica: con-
junto de características geológicas, de relevo 
ou solo que determinam a susceptibilidade a 
processos erosivos de uma área.” (NR)

Art 3º O art. 2º da Lei nº 4.771, de 15 de setembro 
de 1965, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º .... ............................................. .
......... .....................................................
b) ao redor das lagoas ou lagos naturais, 

a partir da cota máxima normal de inundação, 
cuja largura mínima será:

1 – de 30 (trinta) metros para os corpos 
d’água situados em áreas urbanas;

2 – de 50 (cinquenta) metros para os 
corpos d’água com até 20 (vinte) hectares de 
superfície situados em áreas rurais; e

3 – de 100 (cem) metros para os corpos 
d’água com mais de 20 (vinte) hectares de 
superfície situados em áreas rurais;

b-A) ao redor de reservatório artificial 
que tenha como finalidade principal o abas-

tecimento público de água, a partir da cota 
máxima normal de inundação ou operação, 
cuja largura mínima será:

1 – de 30 (trinta) metros para reservató-
rios situados em áreas urbanas; e

2 – de 100 (cem) metros para reserva-
tórios situados em área rural;

b-B) ao redor de reservatório artificial que 
não tenha como finalidade principal o abaste-
cimento público de água, a partir da cota má-
xima normal de inundação ou operação, cuja 
largura mínima será:

1 – de 15 (quinze) metros para reser-
vatórios com até 20 (vinte) hectares de su-
perfície;

2 – 30 (trinta) metros para reservatórios 
com mais de 20 (vinte) hectares de superfície 
situados em área urbana; e

3 – 100 (cem) metros para reservatórios 
com mais de 20 (vinte) hectares de superfície 
situados em área rural;

......... .................................................... .
§ 1º No caso de áreas urbanas, assim 

entendidas as compreendidas nos perímetros 
urbanos definidos por lei municipal, e nas regi-
ões metropolitanas e aglomerações urbanas, 
em todo o território abrangido, observar-se-á 
o disposto nos respectivos planos diretores e 
leis de uso do solo, respeitados os princípios 
e limites a que se refere este artigo.

§ 2º As larguras das áreas de preserva-
ção permanente estabelecidas nos itens 2 e 
3 da alínea b-B deste artigo poderão ser am-
pliadas ou reduzidas, observando-se o limite 
mínimo de 15 (quinze) metros nas áreas urba-
nas e de 30 (trinta) metros nas áreas rurais, de 
acordo com o estabelecido no licenciamento 
ambiental do empreendimento e no respecti-
vo Plano Ambiental de Conservação e Uso do 
Entorno de Reservatório Artificial.

§ 3º O órgão competente poderá autori-
zar a implantação de ocupações e atividades 
de turismo, lazer, pesca e aquicultura em zo-
nas indicadas no Plano Ambiental de Con-
servação e Uso do Entorno de Reservatório 
Artificial, definindo requisitos e condicionantes 
para compatibilizá-las com as finalidades da 
conservação, que deverão prever:

I – recuperação de áreas degradadas, 
contenção de encostas, adequado escoamento 
das águas pluviais e controle de erosão;

II – impermeabilização máxima de cinco 
por cento da área;
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III – vedação à supressão de vegetação 
nativa primária ou secundária nos estágios 
médio ou avançado de regeneração;

IV – recuperação da vegetação, preferen-
cialmente com espécies nativas, admitindo-se 
a implantação de gramados e jardins em até 
trinta por cento da área;

V – manutenção de corredores ecoló-
gicos; e

VI – proteção de áreas de recarga de aqü-
íferos e de margens de cursos d’água.” (NR)

Art. 4º Para os reservatórios artificiais de água 
cuja superfície seja maior que 20 (vinte) hectares, o 
empreendedor elaborará, no âmbito do procedimento 
de licenciamento ambiental, Plano Ambiental de Con-
servação e Uso do Entorno de Reservatório Artificial, 
em conformidade com o termo de referência expedido 
pelo órgão ambiental competente, objetivando os usos 
múltiplos dos corpos de água formados e das áreas de 
seu entorno, considerando o plano de recursos hídricos 
da respectiva bacia hidrográfica e os planos diretores 
municipais, se houver.

§ 1º A aprovação do Plano Ambiental de 
Conservação e Uso do Entorno de Reservató-
rio Artificial deverá ser precedida de consulta 
pública, sem prejuízo do procedimento de li-
cenciamento ambiental.

§ 2º Na análise do Plano Ambiental de 
Conservação e Uso do Entorno de Reserva-
tório Artificial, serão ouvidas as Prefeituras 
Municipais que possuam superfícies territoriais 
atingidas pelo reservatório e o respectivo comi-
tê de bacia hidrográfica, quando houver.

§ 3º O Plano Ambiental de Conservação 
e Uso do Entorno de Reservatório Artificial indi-
cará, como áreas de preservação permanente, 
aquelas com instabilidade geopedológica ou 
de conservação ambiental, que deverão ser 
objeto de conservação e recuperação, seja por 
regeneração natural ou reflorestamento.

§ 4º Para os empreendimentos já em 
operação ou licitados antes da vigência desta 
Lei, o Plano Ambiental de Conservação e Uso 
do Entorno de Reservatório Artificial deverá 
ser apresentado para a obtenção ou renova-
ção da licença de operação ou de instalação, 
conforme o caso.

§ 5º O Plano Ambiental de Conservação 
e Uso do Entorno de Reservatório Artificial, 
para os empreendimentos licitados a partir 
da vigência desta Lei, deverá ser apresentado 
ao órgão ambiental concomitantemente com 

o Plano Básico Ambiental e aprovado até o 
início da operação do empreendimento, não 
constituindo impedimento para a expedição 
da licença de instalação.

§ 6º Na elaboração do Plano Ambiental 
de Conservação e Uso do Entorno de Reser-
vatório Artificial, será assegurada oitiva das 
prefeituras dos municípios diretamente afeta-
dos pelo reservatório artificial.

Art. 5º São admitidas, nas áreas de preservação 
permanente no entorno de reservatórios artificiais, as 
ocupações comprovadamente existentes na data de 
publicação desta lei ou as ocorridas antes da implan-
tação do reservatório artificial.

Parágrafo único. Quando da elaboração do Pla-
no Ambiental de Conservação e Uso do Entorno de 
Reservatório Artificial, os usos e ocupações já con-
solidados nas margens dos reservatórios e em suas 
águas devem ser determinantes para a elaboração 
do zoneamento.

Art. 6º Nos casos em que as ocupações conso-
lidadas em áreas de preservação permanente acar-
retarem degradação ambiental, poderão ser exigidas 
do ocupante ou proprietário medidas mitigadoras e 
compensatórias.

Art. 7º Para a formação de reservatório artificial, 
o empreendedor deverá desapropriar e adquirir as áre-
as de preservação permanente a seu redor, definidas 
no Estudo de Impacto Ambiental aprovado pelo órgão 
ambiental competente.

Parágrafo único. As áreas de preservação per-
manente a serem desapropriadas serão incluídas na 
declaração de utilidade pública do empreendimento. 

Art. 8º Esta lei entra em vigor na data da sua 
publicação.

Sala da Comissão, 7 de dezembro de 2010. – 
Deputado Jorge Khoury, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável, em reunião ordinária realizada hoje, apro-
vou unanimemente o Projeto de Lei nº 7.397/2006, e 
o PL 2062/2007, apensado, com substitutivo, e rejei-
tou os PLs 3460/2008 e 3549/2008, apensados, nos 
termos do Parecer e da Complementação de Voto do 
Relator, Deputado Jorge Khoury. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Jorge Khoury – Presidente, Paulo Piau – Vice-

Presidente, Edson Duarte, Fátima Pelaes, Leonardo 
Monteiro, Luiz Bassuma, Rebecca Garcia, Roberto Ro-
cha, Homero Pereira, Luiz Carreira, Marcio Junqueira, 
Nazareno Fonteles e Valdir Colatto. 
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Sala da Comissão, 8 de dezembro de 2010.De-
putado Jorge Khoury, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 1.139-B, DE 2007 
(Do Sr. Raul Henry)

Dispõe sobre os critérios de distri-
buição dos recursos originários da renún-
cia fiscal a que se refere o parágrafo 7º do 
art.19 da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro 
de 1991; tendo pareceres: da Comissão de 
Desenvolvimento Econômico, Indústria e 
Comércio, pela aprovação do PL 6.722/10, 
apensado; e pela rejeição deste e dos de 
Nºs 2.151/07, 2.575/07, 3.301/08, 3.686/08, 
4.143/08 e 7.250/10, apensados (relator: DEP. 
DR. UBIALI); e da Comissão de Educação 
e Cultura, pela aprovação deste e dos de 
nºs s 2.151/07, 2.575/07, 3.301/08, 3.686/08, 
4.143/08, 6.722/10 e 7.250/10, apensados, 
com substitutivo, e pela aprovação parcial 
das emendas nºs 1 e 2 apresentadas ao 
substitutivo (relatora: DEP. ALICE POR-
TUGAL) 

Despacho: Às Comissões de: Desen-
volvimento Econômico, Indústria e Comércio; 
Educação e Cultura; Finanças e Tributação 
(Mérito e Art. 54, Ricd); e Constituição e Jus-
tiça e de Cidadania (Art. 54 Ricd). 

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia-
ção conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.

Publicação do Parecer da Comissão de Educação 
e Cultura

I – Relatório

Do conjunto dos oito projetos de Lei em análise, 
cinco visam estabelecer critérios para a distribuição 
regional mais equilibrada e equitativa dos recursos: 
o PL nº 1.139/07, de autoria do nobre Deputado 
Raul Henry e que figura como principal; e os PLs nºs 
2.151/07, 2.575/07, 3.301/08 e 3.686/08, de lavra, 
respectivamente, dos deputados Perpétua Almeida, 
Sebastião Bala Rocha, Carlos Bezerra e Evandro 
Milhomem.

O PL nº 4.143/08, de autoria do nobre Deputado 
Eduardo Valverde, além de tratar da distribuição regio-
nal de recursos, inclui novos objetivos para o Fundo 
Nacional de Cultura (FNC) e altera sua forma de ad-
ministração.

O PL nº 6.722/10, de autoria do Poder Executivo, 
elaborado após processo de consulta pública, é mais 
abrangente e toca em vários aspectos da política cultural, 
a saber: fortalecimento do Fundo Nacional de Cultura 
– FNC e criação de fundos setoriais, transferência di-

reta de seus recursos para Estados, DF e Municípios, 
para co-financiamento de projetos culturais, criação de 
conselhos com a participação da sociedade, descen-
tralização dos recursos, superação das desigualdades 
sociais e disparidades regionais, apoio a segmentos 
sociais e identitários historicamente desconsiderados, 
reconfiguração da aliança entre o poder público e o mer-
cado para a promoção da cultura, com a participação 
financeira balanceada de fontes da iniciativa privada, 
do incentivo fiscal, do FNC e do orçamento público.

O PL nº 7.250/10, de lavra da nobre Deputada 
Maria Lúcia Cardoso, altera a legislação tributária de 
forma a elevar o limite da dedução das doações para 
projetos culturais, de 4% para 6% do imposto de renda 
devido, além de elevar o percentual (de 6% para 8%) 
da soma das deduções referentes às contribuições 
para os fundos referentes aos direitos da criança e do 
adolescente, em todas as esferas federativas e aos 
projetos culturais no âmbito do PRONAC, além de 
conceder incentivos às atividades audiovisuais. Para 
compensar o aumento da renúncia fiscal proposta, 
prevê o aumento da contribuição do PIS/PASEP e da 
COFINS devidas pelos fabricantes de cigarros.

A tramitação dá-se conforme o disposto no art. 24,II 
do Regimento Interno das Câmara dos Deputados.

Em 14 de julho de 2010, a Douta Comissão de 
Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio 
aprovou, sem emendas, o PL nº 6.772/10 (Procultu-
ra), encaminhado pelo Poder Executivo e rejeitou as 
demais proposições.

A apreciação é conclusiva por parte desta Co-
missão de Educação e Cultura. 

Cumpridos os procedimentos e esgotados os pra-
zos, não foram apresentadas emendas à proposição.

É o Relatório.

II – Voto da Relatora

Os PLs nºs 1.139/07, 2.151/07, 2.575/07, 3.301/08, 
3.686/08 e 4.143/08 têm como preocupação central a 
distribuição regional mais equilibrada dos recursos 
previstos para o fomento cultural.

O PL nº 7.250/10 propõe a elevação dos limites 
de dedução para as pessoas físicas e jurídicas.

Por sua abrangência e por se propor a constituir 
o novo marco regulatório do financiamento à cultura, 
com a transformação do FNC no principal mecanis-
mo de investimento; a criação de fundos setoriais; o 
fortalecimento da participação da sociedade civil; a 
transferência de 30% dos recursos do FNC aos entes 
subnacionais, de forma a consolidar o sistema nacional 
de cultura; a previsão de aplicação mínima por região, 
de forma a promover a desconcentração; a valoriza-
ção do mérito cultural e a previsão da criação do Vale-
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Cultura, adotamos o PL nº 6.722/10 – PROCULTURA 
como texto-base para o Substitutivo que oferecemos à 
consideração dos nobres pares, enriquecido por uma 
série de debates que promovemos e consultas que 
realizamos. Entre os acréscimos, destacamos:

– apoio à produção de grupos artísticos 
que desenvolvem atividade continuada e à 
produção independente;

– previsão de que o FNC tenha dotação, 
no mínimo, equivalente ao limite anual de re-
núncia fiscal;

– ampliação da base de patrocinadores 
e investidores privados;

– formulação de critérios objetivos para 
a análise de projetos;

– possibilidade de inscrição de projetos 
no decorrer do ano

O Substitutivo considera o conjunto das propos-
tas em tramitação. Neste sentido, o princípio contido no 
art 3º, III (estimular o desenvolvimento cultural em todo 
território nacional, buscando a superação de desequilí-
brios regionais e locais) e a regra prevista no art. 22 do 
Substitutivo – referente à promoção da desconcentração 
regional do investimento, com a aplicação mínima de 
dez por cento dos recursos do FNC em cada região do 
País, atendem às preocupações dos PLs nºs 1.139/07, 
2.151/07, 2.575/07, 3.301/08, 3.686/08 e 4.143/08.

A elevação dos limites, na linha do que propõe 
o PL nº 7.250/10 é contemplada nos incisos do art. 
24, §1º.

Do exposto, constata-se que as preocupações de 
todos os projetos em tela são pertinentes e relevantes, 
razão pela qual procuramos atendê-las, ao votar pela 
aprovação dos PLs nºs 1.139/07, 2.151/07, 2.575/07, 
3.301/08, 3.686/08 e 4.143/08, 6.722/10 e 7.250/10 na 
forma do anexo Substitutivo.

Sala da Comissão, 8 de novembro de 2010. – 
Deputada Alice Portugal, Relatora.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO  
DE LEI Nº 1.139, DE 2007

Institui o Programa Nacional de Fo-
mento e Incentivo à Cultura – Procultura, 
e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

CAPÍTULO I 
DO PROCULTURA 

Seção I 
Disposições Preliminares

Art. 1º Fica instituído o Programa Nacional de Fo-
mento e Incentivo à Cultura – Procultura, com a finalida-

de de mobilizar e aplicar recursos para apoiar projetos 
culturais que concretizem os princípios da Constituição, 
em especial os dos arts. 215 e 216. Parágrafo único. 
Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I – projeto cultural: forma de apresenta-
ção das políticas, programas, planos anuais, 
plurianuais e ações culturais que pleiteiem 
recursos do Procultura; 

II – proponente: pessoa física ou jurídi-
ca, com ou sem fins lucrativos, que apresente 
projeto cultural;

III – avaliação de projetos culturais: pro-
cedimento por meio do qual os projetos cul-
turais serão selecionados para a aplicação 
dos recursos dos mecanismos previstos no 
art. 2º, incisos I e II, respeitadas a igualdade 
entre os proponentes, a liberdade de expres-
são e de criação, as diferenças regionais e a 
diversidade cultural;

IV – produção independente, considera-
da aquela que:

a) na área da produção audiovisual não 
detenha, cumulativamente, as funções de distri-
buição ou comercialização de obra audiovisual, 
bem como a de fabricação de qualquer material 
destinado à sua produção, e não possua víncu-
lo direto com concessionários de serviços de 
radiodifusão de sons ou sons e imagens;

b) na área da produção musical não de-
tenha, cumulativamente, as funções de fa-
bricação ou distribuição de qualquer suporte 
fonográfico;

c) na área da produção editorial não de-
tenha, cumulativamente, as funções de fabri-
cação, distribuição ou comercialização;

d) nas artes cênicas não detenha, cumu-
lativamente, a posse ou propriedade de espa-
ços cênicos e realize a produção do espetácu-
lo, excetuadas as companhias artísticas que 
desenvolvam atividades continuadas.

e) sendo realizada por entidades sem fins 
lucrativos de natureza cultural, não sejam vin-
culadas ao Poder Público ou a patrocinadores 
e doadores na forma prevista no artigo 31.

V – equipamentos culturais: bens imó-
veis com destinação cultural permanente, tais 
como museus, bibliotecas, centros culturais, 
cinematecas, teatros, territórios arqueológicos 
e de paisagem cultural;

VI – doação incentivada: transferência, 
sem finalidade promocional, de recursos fi-
nanceiros para projeto cultural previamente 
aprovado pelo Ministério da Cultura; 
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VII – patrocínio incentivado: transferên-
cia, com finalidade promocional, de recursos 
financeiros a projetos culturais previamente 
aprovados pelo Ministério da Cultura;

VIII – doador incentivado: pessoa física 
ou jurídica tributada com base no lucro real que 
aporta, sem finalidade promocional, recursos fi-
nanceiros em projetos culturais aprovados pelo 
Ministério da Cultura ou que é por ele autori-
zada a transferir bens móveis de reconhecido 
valor cultural ou bens imóveis para o patrimônio 
de pessoa jurídica sem fins lucrativos; 

IX – patrocinador incentivado: pessoa fí-
sica ou pessoa jurídica tributada com base no 
lucro real que aporta, com finalidade promocio-
nal, recursos financeiros em projetos culturais 
aprovados pelo Ministério da Cultura.

Art. 2º O Procultura será implementado por meio 
dos seguintes mecanismos, entre outros:

I – Fundo Nacional da Cultura – FNC;
II – Incentivo Fiscal a Projetos Cultu-

rais;
III – Fundo de Investimento Cultural e 

Artístico – Ficart; 
IV – Vale-Cultura, criado por lei espe-

cífica;
V – Programas setoriais de artes, criados 

por leis específicas.
Parágrafo único. Os mecanismos pre-

vistos neste artigo deverão observar os limi-
tes de disponibilidade orçamentária e de teto 
de renúncia de receitas constantes da Lei 
de Diretrizes Orçamentárias, de forma que o 
Fundo Nacional de Cultura tenha dotação no 
mínimo equivalente ao limite anual de renún-
cia fiscal.

Art. 3º O Procultura promoverá o desenvolvimento 
cultural e artístico, o exercício dos direitos culturais e 
o fortalecimento da economia da cultura, tendo como 
objetivos:

I – valorizar a expressão cultural dos 
diferentes indivíduos, grupos e comunidades 
das diversas regiões do País e apoiar sua di-
fusão;

II – apoiar as diferentes iniciativas que 
fomentem a transversalidade da cultura, em 
áreas como educação, meio ambiente, saú-
de, promoção da cidadania e dos direitos hu-
manos, ciência, economia solidária e outras 
dimensões da sociedade; 

III – estimular o desenvolvimento cultural 
em todo território nacional, buscando a supe-
ração de desequilíbrios regionais e locais;

IV – apoiar as diferentes linguagens ar-
tísticas, garantindo suas condições de realiza-
ção, circulação, formação e fruição nacional e 
internacional;

V – apoiar as diferentes etapas da car-
reira dos artistas, adotando ações específicas 
para sua valorização;

VI – apoiar a preservação e o uso sus-
tentável do patrimônio histórico, cultural e ar-
tístico brasileiro em suas dimensões material 
e imaterial; 

VII – ampliar o acesso da população bra-
sileira à fruição e à produção de bens, serviços 
e conteúdos culturais, valorizando iniciativas 
voltadas para as diferentes faixas etárias; 

VIII – desenvolver a economia da cultura, 
a geração de emprego, a ocupação e a renda, 
fomentar as cadeias produtivas artísticas e 
culturais, estimulando a formação de relações 
trabalhistas estáveis; 

IX – apoiar as atividades culturais que 
busquem erradicar todas as formas de discri-
minação e preconceito;

X – apoiar os conhecimentos e expres-
sões tradicionais, de grupos locais e de dife-
rentes formações étnicas e populacionais; 

XI – valorizar a relevância das ativida-
des culturais de caráter criativo, inovador ou 
experimental; 

XII – apoiar a formação, capacitação e 
aperfeiçoamento de agentes culturais públi-
cos e privados; 

XIII – valorizar a língua portuguesa e as 
diversas línguas e culturas que formam a so-
ciedade brasileira; 

XIV – promover a difusão e a valorização 
das expressões culturais brasileiras no exte-
rior, assim como o intercâmbio cultural com 
outros países;

XV – apoiar a dimensão cultural dos pro-
cessos multilaterais internacionais baseados 
na diversidade cultural; 

XVI – valorizar o saber de artistas, mes-
tres de culturas tradicionais, técnicos, pesqui-
sadores, pensadores e estudiosos da arte e 
da cultura; 

XVII – fortalecer as instituições culturais 
brasileiras;

XVIII – apoiar projetos de repatriamen-
to de bens culturais brasileiros depositados 
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em espaços públicos e particulares de outros 
países.

§ 1º Para o alcance dos seus objetivos, 
o Procultura apoiará, por meio de seus me-
canismos e desde que presentes a dimensão 
cultural e o predominante interesse público, 
as seguintes ações:

I – produção e difusão de obras de cará-
ter artístico e cultural, incluindo a remuneração 
de direitos autorais;

II – realização de projetos, tais como 
exposições, festivais, feiras e espetáculos, no 
País e no exterior, incluindo a cobertura de 
despesas com transporte e seguro de objetos 
de valor cultural; 

III – concessão de prêmios mediante se-
leções públicas; 

IV – instalação e manutenção de cursos 
para formar, especializar e profissionalizar 
agentes culturais públicos e privados; 

V – realização de levantamentos, es-
tudos, pesquisas e curadorias nas diversas 
áreas da cultura;

VI – concessão de bolsas de estudo, de 
pesquisa, de criação, de trabalho e de resi-
dências artísticas no Brasil ou no exterior, a 
autores, artistas, estudiosos e técnicos brasi-
leiros ou estrangeiros residentes no País ou 
vinculados à cultura brasileira; 

VII – aquisição de bens culturais para 
distribuição pública, inclusive de ingressos 
para eventos artísticos;

VIII – aquisição, preservação, organiza-
ção, digitalização e outras formas de difusão 
de acervos, arquivos e coleções;

IX – construção, formação, organização, 
manutenção e ampliação de museus, biblio-
tecas, centros culturais, cinematecas, teatros, 
territórios arqueológicos e de paisagem cultu-
ral, além de outros equipamentos culturais e 
obras artísticas em espaço público;

X – elaboração de planos anuais e plu-
rianuais de instituições e grupos culturais, re-
gulados pelos arts. 30 e 31, § 2º;

XI – digitalização de acervos, arquivos 
e coleções, bem como a produção de conte-
údos digitais, jogos eletrônicos, vídeo-arte, e 
o fomento à cultura digital;

XII – aquisição de imóveis tombados pela 
União, Estados ou Municípios ou localizados 
em áreas sob proteção federal, com a estrita 
finalidade de instalação de equipamentos cul-
turais de acesso público;

XIII – conservação e restauração de imó-
veis, monumentos, logradouros, sítios, espaços 
e demais objetos, inclusive naturais, tombados 
pela União, Estados ou Municípios ou localiza-
dos em áreas sob proteção federal;

XIV – restauração de obras de arte, do-
cumentos artísticos e bens móveis de reco-
nhecidos valores culturais;

XV – realização de intercâmbio cultural, 
nacional ou internacional;

XVI – aquisição de obras de arte por co-
leções privadas de interesse público; 

XVII – apoio a projetos culturais não pre-
vistos nos incisos I a XVI e considerados rele-
vantes pela Comissão Nacional de Incentivo 
e Fomento à Cultura – CNIC.

§ 2º O apoio de que trata esta Lei so-
mente será concedido a projetos culturais cuja 
exibição, utilização e circulação dos bens cul-
turais deles resultantes sejam oferecidos ao 
público em geral, gratuitamente ou mediante 
cobrança de ingresso.

§ 3º É vedada a concessão de incentivo 
a obras, produtos, eventos ou outros decor-
rentes, destinados ou circunscritos a coleções 
particulares ou circuitos privados que estabe-
leçam limitações de acesso.

Seção II 
Da Participação da Sociedade  

na Gestão do Procultura

Art. 4º O Procultura observará as diretrizes es-
tabelecidas pela CNIC, órgão colegiado do Ministério 
da Cultura, com composição paritária entre governo 
e sociedade civil/empresariado, presidida e nomeada 
pelo Ministro de Estado da Cultura.

Art. 5º Integrarão a representação da socieda-
de civil na CNIC e nas CNICs setoriais os seguintes 
setores:

I – um representante dos artistas, acadê-
micos e especialistas com ampla legitimidade e 
idoneidade, eleitos diretamente pela classe;

II – um representante do empresariado 
brasileiro; 

III – seis representantes de entidades 
associativas dos setores culturais e artísticos 
de âmbito nacional, selecionados pelas enti-
dades nacionais de representação das áreas 
culturais.

§ 1º Os membros e seus respectivos pri-
meiro e segundo suplentes referidos nos inci-
sos I, II e III terão mandato de dois anos, permi-
tida uma única recondução, sendo o processo 
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de sua indicação pelos artistas, sociedade civil/
empresariado estabelecido em ato específico 
do Ministro de Estado da Cultura.

§ 2º As reuniões da CNIC serão públicas 
e todas as suas decisões serão disponibiliza-
das em sítio na internet.

§ 3º O Ministro de Estado da Cultura pre-
sidirá a CNIC e terá direito a voto, inclusive o 
de qualidade. 

§ 4º Ficam criadas as CNICs Setoriais, 
órgãos com representação paritária do governo 
e da sociedade civil que subsidiarão a decisão 
do Ministério da Cultura sobre projetos cultu-
rais, cuja composição e funcionamento serão 
definidos em regulamento.

§ 5º Integrarão a representação gover-
namental na CNIC:

I – o Ministro da Cultura;
II – os Presidentes das seguintes en-

tidades vinculadas ao Ministério da Cultura, 
quais sejam:

a) Fundação Nacional de Arte;
b) Fundação Biblioteca Nacional;
c) Fundação Casa de Rui Barbosa;
d) Instituto do Patrimônio Histórico e Ar-

tístico Nacional – IPHAN;
e) Instituto Brasileiro de Museus – 

IBRAM;
f) Fundação Cultural Palmares;
III – o Presidente da entidade nacional 

que congregar os Secretários de Cultura das 
Unidades Federadas.

Art. 6º Compete à CNIC:
I – estabelecer as diretrizes da política 

de utilização dos recursos do Procultura, por 
meio da aprovação do plano de ação anual, 
em consonância com as diretrizes do Plano 
Nacional de Cultura e do Conselho Nacional 
de Política Cultural;

II – propor programas setoriais de arte e 
cultura para o FNC, a partir das diretrizes es-
tabelecidas nos planos setoriais elaborados 
pelas CNICs setoriais;

III – deliberar sobre questões relevantes 
para o fomento e incentivo à cultura;

IV – aprovar a proposta de programação 
orçamentária dos recursos do Procultura e 
avaliar sua execução; 

V – estabelecer, quando couber, priorida-
des e procedimentos para uso dos mecanismos 
previstos no art. 2º, incisos I e II;

VI – fornecer subsídios para avaliação do 
Procultura e propor medidas para seu aper-
feiçoamento; 

VII – exercer outras atribuições que lhe 
forem conferidas pelo seu presidente; 

VIII – atuar como segunda instância re-
cursal, procedendo ao julgamento de recursos 
interpostos em face de decisões das CNICs 
Setoriais sobre os todos assuntos de compe-
tência desta, inclusive aprovação de projetos 
culturais proposto por meio de mecanismo de 
incentivo fiscal. 

Parágrafo único: Em relação à competência esta-
belecida no item VIII acima, é facultado ao proponente 
recorrer da decisão da CNIC ao Ministro da Cultura 
como última instância administrativa recursal.

Seção III

Dos Procedimentos e Critérios  
para Avaliação de Projetos Culturais

Art. 7º Para receber apoio dos mecanismos pre-
vistos no art. 2º, incisos I e II, os projetos culturais se-
rão analisados conforme diretrizes fixadas pela CNIC 
e aprovados pelo Ministério da Cultura, conforme re-
gulamento. 

§ 1º Para análise inaugural e acompa-
nhamento dos projetos previstos no caput, 
poderão ser contratados especialistas ou ins-
tituições especializadas, permitida, acrescida 
à remuneração, a indenização de despesas 
com o deslocamento, quando houver, e ajuda 
de custos.

§ 2º Os pareceres previstos no § 1º de-
vem ser claros e fundamentados e submetidos 
à apreciação do órgão responsável do Minis-
tério da Cultura.

§ 3º O especialista designado para ava-
liação deverá possuir notório saber na área 
do projeto.

§ 4º É vedada aos especialistas desig-
nados para avaliação de projetos participação 
profissional, a qualquer título, na sua imple-
mentação ou execução.

§ 5º A CNIC manterá um cadastro de pa-
receristas constituído por meio de editais públi-
cos periódicos, na forma de regulamento.

Art. 8º A análise, seleção e classificação dos pro-
jetos culturais serão feitas com utilização dos seguintes 
critérios objetivos e procedimentos: 
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I – de habilitação, de caráter eliminató-
rio, quando será avaliado o enquadramento do 
projeto aos objetivos do Procultura;

II – de avaliação, mediante utilização dos 
seguintes critérios: 

a) Quanto ao acesso:
1. Acesso totalmente gratuito, ou preços 

populares, ou mínimo de dez por cento (10%) 
do total do produto cultural resultante do pro-
jeto ser gratuito (1 ponto);

2. Ações pró-ativas de inclusão social ou 
acessibilidade (1 ponto);

b) Quanto à natureza do projeto:
1. Produção independente (2 pontos);
2. Núcleos artísticos com trabalho con-

tinuado ou cooperativas do segmento cultural 
(2 pontos);

3. Plano anual ou plurianual apresenta-
do por entidades sem finalidade lucrativa de 
natureza cultural (2 pontos);

4. Formação e manutenção de acervos 
com acesso público (2 pontos);

5. Construção, restauro, preservação ou 
manutenção de patrimônio cultural, material ou 
imaterial, museológico, arquivístico e biblio-
gráfico, com acesso público, ou tombado em 
qualquer esfera da federação (2 pontos);

6. Aquisição de objeto, acervo ou cole-
ção tombada ou declarada de interesse pu-
blico (2 pontos)

c) Quanto ao alcance do projeto e seu 
impacto cultural:

1. Alcance do projeto em mais de uma 
região do país (1 ponto);

2. Ações de mediação cultural e forma-
ção de público (1 ponto);

3. Formação de gestores culturais e/ou 
capacitação profissional na área artística cul-
tural (1 ponto);

4. Apresente natureza experimental, pes-
quisa e desenvolvimento de novas linguagens 
(1 ponto);

5. Promova a difusão da cultura brasileira 
no exterior e o intercâmbio cultural (1 ponto). 

III – de enquadramento, mediante utiliza-
ção dos seguintes critérios de avaliação: 

a) adequação orçamentária, avaliando 
se os valores estão compatíveis com os pa-
râmetros de mercado;

b) capacidade técnica e operacional do 
proponente, baseado no histórico de execução 
de projetos culturais realizados pelo propo-

nente com uso de benefício fiscal, conforme 
descrito em regulamento;

c) atendimento aos requisitos do inciso 
II, a partir dos seguintes critérios de classifi-
cação: 

I – projetos que perfaçam pelo menos 
três pontos a partir do atendimento de quais-
quer dos critérios elencados no inciso II deste 
artigo, em qualquer de seus grupos, deverão 
ser beneficiados com a alíquota mínima de 
incentivo fiscal de 40%;

II – projetos que perfaçam de quatro a 
cinco pontos a partir do atendimento de quais-
quer dos critérios elencados no inciso II deste 
artigo, em qualquer de seus grupos, deverão 
ser beneficiados com a alíquota intermediária 
de incentivo fiscal de 60%;

III – projetos que perfaçam mais de cinco 
pontos a partir do atendimento de quaisquer 
dos critérios elencados no inciso II deste ar-
tigo, em qualquer de seus grupos, deverão 
ser beneficiados com a alíquota máxima de 
incentivo fiscal de 80%; 

§ 1º. Os projetos culturais mencionados 
no caput não poderão ser objeto de aprecia-
ção subjetiva quanto ao seu valor artístico ou 
cultural.

Art. 9º O recebimento dos projetos cul-
turais dar-se-á a qualquer tempo durante o 
ano todo. 

§ 1º O proponente indicará o mecanismo 
e a modalidade mais adequados para financia-
mento de seu projeto entre aqueles previstos 
no art. 2º, incisos I e II, e art. 16, observada a 
classificação obtida no procedimento de ava-
liação previsto nesta Seção.

§ 2º O emprego de recursos de capital 
nos projetos culturais observará as seguintes 
condições:

I – os bens de capital adquiridos devem 
ser vinculados ao projeto cultural e serem ne-
cessários ao êxito do seu objeto;

II – deverá ser demonstrada pelo propo-
nente a economicidade da opção de aquisição 
de bens de capital, em detrimento da opção 
pela locação; 

III – deverá ser assegurada a continui-
dade da destinação cultural do bem adquirido, 
prevendo-se, ainda, cláusula de reversão no 
caso de desvio de finalidade.

§ 3º Os proponentes que desenvolvam 
atividades permanentes poderão apresentar 
plano anual ou plurianual de atividades, nos 
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termos definidos em regulamento, para fins 
de utilização dos mecanismos previstos no 
art. 2º, incisos I e II.

§ 4º O plano anual previsto no parágrafo 
anterior poderá conter despesas administra-
tivas, observado o limite de quinze por cento 
de seu valor total.

Art. 10. A avaliação dos projetos culturais será 
concluída no prazo de trinta dias, prorrogáveis por 
igual período, contados a partir da data da apresen-
tação de todos os documentos necessários pelo pro-
ponente e do cumprimento das diligências que lhe 
forem solicitadas.

§ 1º Caso seja habilitado o projeto cultural 
nos termos do artigo 8º, inciso I, e a partir do 
exame objetivo descrito no artigo 8º, incisos 
II e III, o projeto será encaminhado à CNIC 
Setorial, que avaliará e deliberará sobre sua 
aprovação ou reprovação.

§ 2º Da decisão da CNIC Setorial caberá 
pedido de reconsideração a mesma, no pra-
zo de dez dias a contar de sua publicação no 
Diário Oficial da União.

§ 3º Interposto o pedido de reconsidera-
ção de que trata o § 2º, a CNIC Setorial poderá 
reconsiderá-la ou, no caso de indeferimen-
to total ou parcial, encaminhará o recurso à 
apreciação da CNIC, nos termos do artigo 6º, 
inciso VIII desta lei. 

§ 4º Caberá ao Ministro de Estado da 
Cultura nos termos do artigo 6º, parágrafo 
único desta lei a decisão em última instância 
de recurso.

CAPÍTULO II 
Do Fundo Nacional da Cultura

Seção I 
Da Finalidade, Constituição e Gestão

Art. 11. O Fundo Nacional da Cultura – FNC, 
criado pela Lei nº 7.505, de 2 de julho de 1986 e rati-
ficado pela Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991, 
vinculado ao Ministério da Cultura, fica mantido como 
fundo de natureza contábil e financeira, com prazo 
indeterminado de duração, de acordo com as regras 
definidas nesta Lei.

Art. 12. O FNC será o principal mecanismo de 
fomento, incentivo e financiamento à cultura.

§ 1º Oitenta por cento dos recursos do 
FNC serão destinados aos proponentes cul-
turais da sociedade civil não vinculados a pa-
trocinador incentivado ou a poder público nos 

entes federados, deduzidos os repasses pre-
vistos no art. 21.

§ 2º É vedada a utilização de recursos do 
FNC com despesas de manutenção administra-
tiva do Governo Federal, estadual e municipal, 
bem como de suas entidades vinculadas.

Art. 13. O FNC será administrado pelo Ministério 
da Cultura, na forma estabelecida no regulamento, e 
apoiará projetos culturais por meio das modalidades 
descritas no art. 16. 

Art. 14. Ficam criadas no FNC as seguintes cate-
gorias de programações específicas, denominadas:

I – Fundo Setorial das Artes Visuais;
II – Fundo Setorial do Teatro;
III – Fundo Setorial do Circo;
IV – Fundo Setorial da Dança;
V – Fundo Setorial da Música;
VI – Fundo Setorial do Acesso e Diver-

sidade;
VII – Fundo Setorial do Patrimônio e Me-

mória;
VIII – Fundo Setorial do Livro, Leitura, 

Literatura e Língua Portuguesa, criado por lei 
específica;

IX – Fundo de Ações Transversais e 
Equalização de Políticas Culturais;

X – Fundo Setorial do Audiovisual, cria-
do pela Lei nº 11.437, de 28 de dezembro de 
2006; 

XI – Fundo Setorial de Culturas Popu-
lares;

XII – Fundo Setorial de Incentivo à Inova-
ção do Audiovisual destinado exclusivamente 
ao fomento, na modalidade de aplicação não 
reembolsável, de projetos:

a) audiovisuais culturais de curta e mé-
dia metragem;

b) de renovação de linguagem das obras 
audiovisuais;

c) para formação de mão-de-obra;
d) para realização de festivais no Brasil 

ou exterior;
e) de mostras e preservação ou difusão 

de acervo de obras audiovisuais; 
f) que envolvam pesquisa, crítica e refle-

xão sobre audiovisual;
X – Fundo Setorial de Museus e Me-

mórias

Seção II 
Dos Recursos e suas Aplicações

Art. 15. São receitas do FNC:
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I – dotações consignadas na lei orçamen-
tária anual e seus créditos adicionais;

II – doações e legados nos termos da 
legislação vigente; 

III – subvenções e auxílios de entidades 
de qualquer natureza, inclusive de organismos 
internacionais; 

IV – saldos não utilizados na execução 
dos projetos culturais financiados com recur-
sos dos mecanismos previstos no art. 2º, in-
cisos I e II;

V – devolução de recursos determina-
dos pelo não cumprimento ou desaprovação 
de contas de projetos culturais custeados pe-
los mecanismos previstos no art. 2º, incisos 
I e II;

VI – um por cento da arrecadação dos 
Fundos de Investimentos Regionais a que se 
refere a Lei nº 8.167, de 16 de janeiro de 1991, 
obedecida na aplicação a respectiva origem 
geográfica regional; 

VII – três por cento da arrecadação bruta 
dos concursos de prognósticos e loterias fede-
rais e similares cuja realização estiver sujeita 
a autorização federal, deduzindo-se este valor 
dos montantes destinados aos prêmios; 

VIII – reembolso das operações de em-
préstimo realizadas por meio do FNC, a título 
de financiamento reembolsável, observados 
critérios de remuneração que, no mínimo, lhes 
preserve o valor real; 

IX – retorno dos resultados econômicos 
provenientes dos investimentos em empre-
sas e projetos culturais feitos com recursos 
do FNC;

X – resultado das aplicações em títulos 
públicos federais, obedecida a legislação vi-
gente sobre a matéria;

XI – conversão da dívida externa com 
entidades e órgãos estrangeiros, unicamente 
mediante doações, no limite a ser fixado pelo 
Ministério da Fazenda, observadas as normas 
e procedimentos do Banco Central do Brasil; 

XII – recursos provenientes da arreca-
dação da Loteria Federal da Cultura, criada 
por lei específica; 

XIII – saldos de exercícios anteriores;
XIV – produto do rendimento de suas 

aplicações em programas e projetos culturais, 
bem como nos fundos de investimentos refe-
ridos no art. 42; 

XV – empréstimos de instituições finan-
ceiras ou outras entidades; 

XVI – outras receitas que lhe vierem a 
ser destinadas.

§ 1º Os recursos previstos no inciso XII 
serão destinados, em sua integralidade, aos 
Fundos previstos no art. 14, incisos I, II e III. 

§ 2º As receitas previstas neste artigo não 
contemplarão o Fundo Setorial de Audiovisual, 
que se regerá pela Lei nº 11.437, de 2006.

Art. 16. Os recursos do FNC serão aplicados nas 
seguintes modalidades:

I – não-reembolsáveis, na forma do re-
gulamento, para:

a) apoio a projetos culturais; 
b) equalização de encargos financeiros 

e constituição de fundos de aval nas opera-
ções de crédito;

II – reembolsáveis, destinados ao estí-
mulo da atividade produtiva das empresas de 
natureza cultural e pessoas físicas, mediante 
a concessão de empréstimos; 

III – investimento, por meio de associação 
a empresas e projetos culturais e da aquisição 
de quotas de fundos privados, com participa-
ção econômica nos resultados.

§ 1º As transferências de que trata o in-
ciso I do caput dar-se-ão preponderantemen-
te por meio de editais de seleção pública de 
projetos culturais.

§ 2º Nos casos previstos nos incisos II 
e III do caput, o Ministério da Cultura definirá 
com os agentes financeiros credenciados a 
taxa de administração, os prazos de carência, 
os juros limites, as garantias exigidas e as for-
mas de pagamento.

§ 3º Os riscos das operações previstas 
no parágrafo anterior serão assumidos, soli-
dariamente pelo FNC e pelos agentes finan-
ceiros credenciados, na forma que dispuser 
o regulamento.

§ 4º A taxa de administração a que se 
refere o § 2º não poderá ser superior a três 
por cento dos recursos disponibilizados para 
o financiamento. 

§ 5º Para o financiamento de que trata o 
inciso II, serão fixadas taxas de remuneração 
que, no mínimo, preservem o valor original-
mente concedido.

Art. 17. Os custos referentes à gestão do FNC 
com planejamento, estudos, acompanhamento, avalia-
ção e divulgação de resultados, incluídas a aquisição 
ou a locação de equipamentos e bens necessários ao 
cumprimento de seus objetivos, não poderão ultrapas-
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sar cinco por cento de suas receitas, observados o li-
mite fixado anualmente por ato da CNIC e o disposto 
no § 2º do art. 12.

Seção III 
Dos Fundos

Art. 18. O FNC alocará recursos da ordem de dez 
a trinta por cento de sua dotação global, conforme re-
comendação da CNIC, nos Fundos Setoriais referidos 
nos incisos I a VII e IX do art. 14.

§ 1º Além dos recursos oriundos da dota-
ção global do FNC, que não poderá ser inferior 
ao limite anual da renúncia fiscal, os Fundos 
Setoriais mencionados no caput poderão re-
ceber, na forma da Lei, contribuições e outros 
recolhimentos, destinados a programações 
específicas.

§ 2º Fica excluída dos limites de que tra-
ta o caput deste artigo, a arrecadação própria 
prevista no parágrafo anterior.

§ 3º Os recursos alocados no Fundo 
Setorial de Ações Transversais e Equalização 
serão utilizados no cumprimento dos objetivos 
previstos no art. 3º, inciso II, e para custear 
projetos cuja execução não seja possível ou 
adequada por meio dos demais fundos pre-
vistos no art. 14, independentemente de sua 
previsão no plano anual do Procultura.

Art. 19. O FNC financiará projetos culturais apre-
sentados por pessoas físicas e pessoas jurídicas de 
direito público e de direito privado, com ou sem fins 
lucrativos, observado o disposto no art. 35 da Lei Com-
plementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

§ 1º Poderá ser dispensada contrapar-
tida do proponente no âmbito de programas 
setoriais definidos pela CNIC.

§ 2º Nos casos em que a contrapartida 
for exigida, o proponente deve comprovar que 
dispõe de recursos financeiros ou de bens ou 
serviços, se economicamente mensuráveis, 
para complementar o montante aportado pelo 
FNC, ou que está assegurada a obtenção de 
financiamento por outra fonte.

§ 3º Os projetos culturais previstos no ca-
put poderão conter despesas administrativas 
de até quinze por cento de seu custo total.

Art. 20. Fica autorizada a composição financeira 
de recursos do FNC com recursos de pessoas jurídi-
cas de direito público ou de direito privado, com fins 
lucrativos para apoio compartilhado de programas e 
ações culturais de interesse estratégico, para o desen-
volvimento das cadeias produtivas da cultura. 

§ 1º O aporte dos recursos das pesso-
as jurídicas de direito público ou de direito 
privado previsto neste artigo não gozará de 
incentivo fiscal.

§ 2º A concessão de recursos financeiros, 
materiais ou de infra-estrutura pelo FNC será 
formalizada por meio de convênios e contra-
tos específicos.

CAPÍTULO III 
DO APOIO AO FINANCIAMENTO DO SISTEMA 

NACIONAL DE CULTURA

Art. 21. A União deverá destinar no mínimo trinta 
por cento de recursos do FNC, por meio de transferên-
cia direta, a fundos públicos de Municípios, Estados 
e Distrito Federal.

§ 1º Os recursos previstos no caput serão 
destinados a políticas e programas oficialmen-
te instituídos pelos Estados, Distrito Federal e 
municípios, para o financiamento de projetos 
culturais escolhidos pelo respectivo ente fede-
rado por meio de seleção pública, com obser-
vância dos objetivos desta Lei.

§ 2º Do montante geral destinado aos 
Estados, cinquenta por cento será repassado 
aos respectivos Municípios.

§ 3º A transferência prevista neste artigo 
está condicionada à existência, nos respecti-
vos entes federados, de fundo de cultura e de 
órgão colegiado oficialmente instituído para a 
gestão democrática e transparente dos recur-
sos culturais, em que a sociedade civil tenha 
representação no mínimo paritária.

§ 4º A gestão estadual e municipal dos 
recursos oriundos de repasses do FNC deverá 
ser submetida ao órgão colegiado previsto no 
§ 3º e observar os procedimentos de análise 
previstos nos arts. 7º a 10.

§ 5º Será exigida dos entes federados 
contrapartida para as transferências previstas 
na forma do caput deste artigo, devendo ser 
obedecidas as normas fixadas pela Lei de Di-
retrizes Orçamentárias para as transferências 
voluntárias da União a entes federados.

Art. 22. Os critérios de aporte de recursos do FNC 
deverão considerar a participação da unidade da Fe-
deração na distribuição total de recursos federais para 
a cultura, com vistas a promover a desconcentração 
regional do investimento, devendo ser aplicado, no mí-
nimo, dez por cento em cada região do País.

Art. 23. Com a finalidade de descentralizar a 
análise de projetos culturais, a União poderá solicitar 
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dos órgãos colegiados estaduais previstos no art. 21, 
§ 3º, subsídios à avaliação dos projetos culturais pre-
vista no art. 10.

CAPÍTULO IV 
Do Incentivo Fiscal A Projetos Culturais

Art. 24. Poderão ser deduzidos do imposto sobre 
a renda devido, apurado na declaração de ajuste anual 
pelas pessoas físicas ou em cada período de apuração, 
trimestral ou anual, pela pessoa jurídica tributada com 
base no lucro real, os valores despendidos a título de 
doação ou patrocínio incentivados a projetos culturais 
aprovados pelo Ministério da Cultura. 

§ 1º Observados os demais limites pre-
vistos nesta Lei, as deduções de que trata o 
caput ficam limitadas:

I – relativamente à pessoa física, a oito 
por cento do imposto sobre a renda devido na 
declaração de ajuste anual; 

II – relativamente à pessoa jurídica tribu-
tada com base no lucro real, cuja receita bruta 
é de até trezentos milhões de reais, a oito por 
cento do imposto sobre a renda da pessoa 
jurídica devido em cada período de apura-
ção, obedecido o limite de dedução global da 
soma das deduções, estabelecido no art. 69, 
e o disposto no § 4º do art. 3º da Lei nº 9.249, 
de 26 de dezembro de 1995;

III – relativamente à pessoa jurídica tribu-
tada com base no lucro real, cuja receita bru-
ta seja maior que trezentos milhões de reais, 
a quatro por cento do imposto sobre a renda 
da pessoa jurídica devido em cada período 
de apuração, obedecido o limite de dedução 
global da soma das deduções, estabelecido no 
art. 69, e o disposto no § 4º do art. 3º da Lei nº 
9.249, de 26 de dezembro de 1995.

§ 2º A dedução de que trata o inciso I 
do § 1º:

I – está limitada ao valor das doações 
ou patrocínios incentivados efetuados no ano-
calendário a que se referir a declaração de 
ajuste anual;

II – observados os limites específicos 
previstos nesta Lei, fica sujeita ao limite de dez 
por cento conjuntamente com as deduções de 
que trata o art. 22 da Lei nº 9.532, de 10 de 
dezembro de 1997 e;

III – aplica-se somente ao modelo com-
pleto de declaração de ajuste anual.

§ 3º Equipara-se à doação incentivada:
I – a hipótese prevista no art. 26; 

II – a transferência de recursos financei-
ros ao FNC; 

III – a transferência de recursos, até o 
ano-calendário de 2015, inclusive, previamente 
autorizada pelo Ministério da Cultura, para o 
patrimônio de fundações que tenham como ob-
jeto a atuação cultural, podendo ser deduzido 
do imposto sobre a renda devido o valor efeti-
vamente correspondente à transferência.

§ 4º O patrimônio referido no inciso III 
do § 3º deverá ser constituído na forma do art. 
62 do Código Civil, de modo que apenas seus 
frutos e rendimentos sejam revertidos para o 
custeio e a aquisição de bens de capital ne-
cessários às atividades da fundação.

§ 5º A utilização do limite de oito por cento 
estabelecido no inciso II do § 1º fica condicio-
nada à destinação de no mínimo quatro por 
cento a projetos de produção independente. 

Art. 25. A pessoa física poderá optar pela doação 
incentivada prevista no inciso II do § 3º do art. 24 direta-
mente em sua Declaração de Ajuste Anual, desde que 
entregue eletronicamente e de forma tempestiva.

§ 1º A dedução de que trata o caput está sujeita 
aos limites de até:

I – três por cento do imposto sobre a ren-
da devido na Declaração de Ajuste Anual, e;

II – dez por cento, conjuntamente com 
as deduções de que trata o inciso II do § 2º 
do art. 24.

§ 2º O pagamento da doação incentiva-
da deve ser efetuado em moeda corrente até 
a data de vencimento da primeira quota ou 
quota única do imposto, observadas as ins-
truções específicas da Secretaria da Receita 
Federal do Brasil.

§ 3º O não pagamento da doação incen-
tivada no prazo estabelecido no § 2º implica 
a glosa definitiva desta parcela de dedução, 
ficando a pessoa física obrigada ao recolhi-
mento da diferença de imposto devido apu-
rado na declaração de ajuste anual com os 
acréscimos legais.

Art. 26. Além das hipóteses de dedução de que 
trata o art. 24, poderão ser deduzidas do imposto sobre 
a renda devido, nas condições e nos limites previstos 
nos §§ 1º e 2º do art. 24, conforme sua natureza, as 
despesas efetuadas por contribuintes pessoas físicas 
ou pessoas jurídicas tributadas com base no lucro 
real, observados os limites previstos nos incisos do 
§ 1º do art. 24, com o objetivo de conservar, preser-
var ou restaurar patrimônio material edificado de sua 
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propriedade ou sob sua posse legítima, tombado pelo 
Poder Público, desde que o projeto de intervenção te-
nha sido aprovado pelo Ministério da Cultura, conforme 
dispuser o regulamento.

Art. 27. Os contribuintes pessoas físicas poderão 
deduzir do imposto sobre a renda devido, a título de 
doações incentivadas, independente do enquadramento 
obtido pelo projeto nos termos do artigo 8º, as quan-
tias efetivamente despendidas nos projetos culturais 
previamente aprovados pelo Ministério da Cultura, e 
os contribuintes pessoas jurídicas tributadas com base 
no lucro real poderão deduzir do imposto sobre a ren-
da devido, quarenta por cento, sessenta por cento ou 
oitenta por cento dos valores despendidos a título de 
doações incentivadas, observado o enquadramento 
obtido pelos critérios previstos no art 8º. 

§ 1º Os projetos culturais que tiverem o 
nome do doador incentivado não poderão ob-
ter dedução de oitenta por cento dos valores 
despendidos;

§ 2º O valor dos bens móveis ou imóveis 
doados corresponderá:

I – no caso de pessoa jurídica, ao seu 
valor contábil, desde que não exceda ao valor 
de mercado; 

II – no caso de pessoa física, ao valor 
constante de sua declaração de ajuste anu-
al.

§ 3º Quando a doação incentivada for 
efetuada por valor superior aos previstos no 
§ 2º deverá ser apurado ganho de capital, nos 
termos da legislação vigente.

§ 4º A pessoa jurídica tributada com base 
no lucro real poderá abater as doações in-
centivadas como despesa operacional, não 
podendo o benefício fiscal exceder ao limite 
de cem por cento.

Art. 28. Na hipótese da doação incentivada em 
bens, o doador deverá:

I – comprovar a propriedade dos bens, 
mediante documentação hábil; 

II – baixar os bens doados na declara-
ção de bens e direitos, quando se tratar de 
pessoa física, e na escrituração, no caso de 
pessoa jurídica.

Art. 29. O proponente deve emitir recibo em favor 
do doador ou patrocinador incentivados, assinado por 
pessoa competente, conforme instruções da Secretaria 
da Receita Federal do Brasil.

Art. 30. Não será superior a dez por cento do 
limite de renúncia anual o montante utilizado para o 

incentivo a projetos culturais apresentados com o ob-
jetivo de financiar: 

I – a manutenção de equipamentos cul-
turais pertencentes ao Poder Público; 

II – ações empreendidas pelo Poder Pú-
blico, de acordo com as suas finalidades ins-
titucionais; 

III – ações executadas por organizações 
do terceiro setor que administram equipamen-
tos culturais, programas e ações oriundos da 
administração pública.

Art. 31. São vedados a doação e o patrocínio 
incentivados a pessoa ou instituição vinculada ao pa-
trocinador ou doador.

§ 1º Consideram-se vinculados ao patro-
cinador ou doador:

I – a pessoa jurídica da qual o patroci-
nador ou o doador seja titular, administrador, 
gerente, acionista ou sócio, na data da opera-
ção ou nos doze meses anteriores;

II – o cônjuge, os parentes até o terceiro 
grau, inclusive os afins, e os dependentes do 
patrocinador, do doador ou dos titulares, ad-
ministradores, acionistas ou sócios de pessoa 
jurídica vinculada ao patrocinador ou ao doa-
dor, nos termos do inciso I; 

III – a pessoa jurídica coligada, controla-
dora ou controlada, ou que tenha como titula-
res, administradores, acionistas ou sócios algu-
ma das pessoas a que se refere o inciso II.

§ 2º Não se aplica a vedação prevista 
neste artigo às pessoas jurídicas de direito 
privado sem fins lucrativos e com finalidade 
cultural criadas pelo patrocinador, desde que 
formalmente constituídas, na forma da legis-
lação em vigor e que possuam projetos apro-
vados pelo Ministério da Cultura.

Art. 32. Os projetos culturais que buscam patro-
cínio incentivado poderão acolher despesas de ela-
boração, captação de recursos e administração, nos 
termos do regulamento.

Parágrafo único. A soma dessas despesas não 
poderá superar vinte por cento do total do projeto, com 
exceção dos projetos de valores de até 100 (cem) sa-
lários mínimos, que podem prever esse tipo de des-
pesa até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor total do projeto.
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CAPÍTULO V 
Do Acompanhamento e Gestão  

dos Recursos do Procultura

Art. 33. Os recursos aportados pelo Procultura em 
projetos culturais por meio dos mecanismos previstos 
no art. 2º, incisos I e II, deverão ser depositados e mo-
vimentados em conta bancária específica, aberta em 
instituição financeira federal credenciada pelo Ministério 
da Cultura, devendo a respectiva prestação de contas 
ser apresentada nos termos do regulamento.

Art. 34. A propositura de projetos culturais ou 
aplicação dos recursos públicos neles aportados não 
poderá ser feita por meio de qualquer tipo de inter-
mediação.

Art. 35. Não configura a intermediação prevista 
no artigo anterior:

a) a contratação de serviços necessários 
à elaboração de projetos para a obtenção de 
doação incentivada, patrocínio incentivado, 
bem como a captação de recursos ou a sua 
execução por pessoa jurídica de natureza cul-
tural;

b) constituir procuradores para atuação 
nos processos administrativos no âmbito do 
Ministério da Cultura.

Art. 36. O Ministério da Cultura instituirá o Siste-
ma Nacional de Informações e Indicadores Culturais 
e o Cadastro Nacional de Proponentes e Patrocina-
dores, que deverão reunir, integrar e difundir as in-
formações relativas ao fomento cultural em todos os 
entes federados.

Parágrafo único. O Poder Executivo, por intermé-
dio do Ministério da Cultura, implementará sistema de 
informações específico para fins de gestão e operacio-
nalização de todos os mecanismos e modalidades de 
execução de projetos culturais previstos nesta Lei.

Art. 37. O Ministério da Cultura publicará anual-
mente, no Portal da Transparência do Governo Fede-
ral, até 30 de abril, o montante captado pelo Procultura 
no ano-calendário anterior, com valores devidamente 
discriminados por proponente, doador e patrocinador, 
ressaltando os setores e programas por eles incen-
tivados.

Art. 38. O Ministério da Cultura publicará anu-
almente, no Portal da Transparência do Governo Fe-
deral, até 30 de abril, o montante alocado pelo FNC 
no ano-calendário anterior, com valores devidamente 
discriminados por proponente, ressaltando setores e 
programas.

Art. 39. Serão fixados, periodicamente, indicado-
res para o monitoramento e avaliação dos resultados 
do Procultura com base em critérios de economia, efi-

ciência, eficácia, qualidade e também de desempenho 
dos entes federados.

Art. 40. O Ministério da Cultura estabelecerá pre-
miação anual com a finalidade de estimular e valorizar 
as melhores práticas de agentes públicos e privados 
dos mecanismos de fomento previstos nesta Lei.

CAPÍTULO VI 
Do Estímulo às Atividades Culturais com  

Potencial de Retorno Comercial

Art. 41. Os recursos do Procultura provenientes 
do FNC serão empregados em projetos culturais com 
potencial de retorno comercial exclusivamente para:

I – investimento retornável, garantida a 
participação do FNC no retorno comercial do 
projeto cultural; 

II – financiamento não retornável, con-
dicionado à gratuidade ou comprovada re-
dução nos valores dos produtos ou serviços 
culturais resultantes do projeto cultural, bem 
como à abrangência da circulação dos pro-
dutos ou serviços em pelo menos quatro re-
giões do País.

§ 1º Os recursos da modalidade investi-
mento não poderão ultrapassar vinte por cento 
da dotação anual do FNC.

§ 2º Os lucros obtidos pelo projeto ou 
bens culturais retornam ao FNC na proporção 
dos recursos nele aportados.

§ 3º Os projetos culturais deverão ser 
instruídos com as informações necessárias 
para sua análise econômico-financeira, con-
forme regulamento.

Art. 42. Fica autorizada a constituição de Fun-
dos de Investimento Cultural e Artístico – Ficarts, sob 
a forma de condomínio fechado, sem personalidade 
jurídica, caracterizando comunhão de recursos desti-
nados à aplicação em projetos culturais e artísticos, e 
administrados por instituição financeira autorizada a 
funcionar pelo Banco Central do Brasil.

§ 1º O patrimônio dos Ficarts será repre-
sentado por quotas emitidas sob a forma escri-
tural, alienadas ao público com a intermediação 
da instituição administradora do Fundo.

§ 2º A administradora será responsável 
por todas as obrigações do Fundo, inclusive 
as relativas à retenção e ao recolhimento de 
tributos e outras obrigações de natureza tri-
butária.

Art. 43. Compete à Comissão de Valores Mobili-
ários autorizar, disciplinar e fiscalizar a constituição, o 
funcionamento e a administração dos Ficarts, obser-



Dezembro de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 15 51659 

vadas as disposições desta Lei e as normas aplicáveis 
aos fundos de investimento.

Parágrafo único. A Comissão de Valores Mo-
biliários comunicará a constituição dos Ficarts, bem 
como das respectivas administradoras, ao Ministério 
da Cultura.

Art. 44. Os bens e serviços culturais a serem fi-
nanciados pelos Ficarts serão aqueles considerados 
sustentáveis economicamente, baseados na avaliação 
dos administradores do Fundo.

§ 1º É vedada a aplicação de recursos 
de Ficart em projetos culturais que tenham 
participação majoritária de quotista do pró-
prio Fundo.

§ 2º Não serão beneficiadas pelo meca-
nismo de que trata este Capítulo as iniciativas 
contempladas no Capítulo VII da Medida Provi-
sória nº 2.228-1, de 06 de setembro de 2001, 
alterada pela Lei nº 11.437, de 2006.

Art. 45. As pessoas físicas e pessoas jurídicas 
tributadas com base no lucro real poderão deduzir do 
imposto sobre a renda devido os seguintes percentuais 
do valor despendido para aquisição de quotas dos Fi-
carts, obedecidos os limites referidos nos arts. 24 e 69 
desta Lei, e 22 da Lei nº 9.532, de 1997, e o disposto 
no § 4º do art. 3º da Lei nº 9.249, de 1995.

I – cem por cento, nos anos-calendário 
de 2010 a 2013; 

II – setenta e cinco por cento, no ano-
calendário de 2014. 

§ 1º Somente são dedutíveis do imposto 
devido as quantias aplicadas na aquisição de 
quotas dos Ficarts:

I – pela pessoa física, no ano-calendário a 
que se referir a declaração de ajuste anual; 

II – pela pessoa jurídica, no respectivo 
período de apuração de imposto.

§ 2º A dedução de que trata o § 1º inci-
dirá sobre o imposto devido:

I – no trimestre a que se referirem os 
investimentos, para as pessoas jurídicas que 
apuram o lucro real trimestral;

II – no ano-calendário, para as pessoas 
jurídicas que, tendo optado pelo recolhimen-
to do imposto por estimativa, apuram o lucro 
real anual; 

III – no ano-calendário, conforme ajuste 
em declaração de ajuste anual de rendimentos 
para a pessoa física.

§ 3º Em qualquer hipótese, não será 
dedutível a perda apurada na alienação das 
quotas dos Ficarts.

§ 4º A pessoa jurídica que alienar as 
quotas dos Ficarts somente poderá conside-
rar como custo de aquisição, na determinação 
do ganho de capital, os valores deduzidos na 
forma do § 2º na hipótese em que a aliena-
ção ocorra após cinco anos da data de sua 
aquisição.

Art. 46. A aplicação dos recursos dos Ficarts far-
se-á, exclusivamente, na:

I – contratação de pessoas jurídicas com 
sede no território brasileiro, tendo por finalida-
de exclusiva a execução de bens e serviços 
culturais;

II – participação na produção de bens e 
na execução de serviços culturais realizados 
por pessoas jurídicas de natureza cultural com 
sede no território brasileiro;

III – participação na construção, reforma 
e modernização de equipamentos culturais 
no País; 

IV – aquisição de ações de empresas de 
natureza cultural pelos Ficarts.

Art. 47. As quotas dos Ficarts, emitidas sempre 
sob a forma nominativa ou escritural, constituem va-
lores mobiliários sujeitos ao regime da legislação em 
vigor.

§ 1º Considera-se ganho de capital a 
diferença positiva entre o valor de cessão ou 
resgate da quota e o custo médio atualizado 
da aplicação, observadas as datas de aplica-
ção, resgate ou cessão, nos termos da legis-
lação pertinente, respeitado o disposto no § 
4º do art. 45.

§ 2º O ganho de capital será apurado 
em relação a cada resgate ou cessão, sendo 
permitida a compensação do prejuízo havi-
do em uma operação com o lucro obtido em 
outra, da mesma ou diferente espécie, desde 
que de renda variável, dentro do mesmo exer-
cício fiscal.

§ 3º Os rendimentos e ganhos de capital 
a que se refere este artigo, quando auferidos 
por investidores residentes ou domiciliados no 
exterior, sujeitam-se à tributação pelo imposto 
sobre a renda, nos termos do art. 81 da Lei nº 
8.981, de 20 de janeiro de 1995.

Art. 48. Os rendimentos e ganhos líquidos e de 
capital auferidos pela carteira de Ficart ficam isentos 
do imposto sobre a renda.

Art. 49. Os rendimentos e ganhos de capital dis-
tribuídos pelos Ficart, sob qualquer forma e qualquer 
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que seja o beneficiário, sujeitam-se à incidência do 
imposto sobre a renda na fonte à alíquota de quinze 
por cento.

Art. 50. Os rendimentos auferidos no resgate de 
quotas quando da liquidação dos Ficarts ficam sujei-
tos ao imposto sobre a renda na fonte à alíquota de 
quinze por cento incidente sobre a diferença positiva 
entre o valor de resgate e o custo de aquisição das 
quotas, observado o § 3º do art. 45.

Art. 51. Os ganhos auferidos na alienação de 
quotas dos Ficarts são tributados à alíquota de quin-
ze por cento:

I – como ganho líquido quando auferidos 
por pessoa física em operações realizadas em 
bolsa e por pessoa jurídica em operações re-
alizadas dentro ou fora de bolsa; 

II – de acordo com as regras aplicáveis 
aos ganhos de capital na alienação de bens 
ou direitos de qualquer natureza quando au-
feridos por pessoa física em operações reali-
zadas fora de bolsa.

Parágrafo único o imposto será pago até o último 
dia útil do mês subsequente àquele em que o ganho 
de capital foi auferido.

Art.52. O imposto pago ou retido nos termos dos 
arts. 49 a 51 será:

I – deduzido do devido no encerramen-
to de cada período de apuração ou na data 
da extinção, no caso de pessoa jurídica tri-
butada com base no lucro real, presumido ou 
arbitrado; 

II – definitivo, no caso de pessoa física 
e de pessoa jurídica isenta ou optante pelo 
Regime Especial Unificado de Arrecadação 
de Tributos e Contribuições devidos pelas Mi-
croempresas e Empresas de Pequeno Porte 
– SIMPLES NACIONAL, de que trata a Lei 
Complementar no 123, de 14 de dezembro 
de 2006.

Art. 53. O tratamento fiscal previsto nos arts. 49 
a 51 somente incide sobre os rendimentos decorren-
tes de aplicações em Ficart que atendam a todos os 
requisitos previstos nesta Lei e na respectiva regula-
mentação a ser baixada pela Comissão de Valores 
Mobiliários.

Parágrafo único. Na hipótese de o Ficart deixar de 
atender aos requisitos de que trata o caput, os rendi-
mentos e ganhos auferidos pelo cotista sujeitar-se-ão à 
incidência de imposto sobe a renda à alíquota de vinte 
e dois inteiros e cinco décimos por cento.

CAPÍTULO VII 
Das Infrações e Penalidaes

Art. 54. Na hipótese de dolo, fraude ou simulação, 
inclusive no caso de desvio de objeto, será aplicada, 
ao doador incentivado, ao patrocinador incentivado e 
ao beneficiário, multa correspondente a duas vezes o 
valor da vantagem recebida indevidamente.

Art. 55. Constitui crime, punível com a reclusão de 
dois a seis meses e multa de vinte por cento do valor 
do projeto, qualquer discriminação de natureza política 
que atente contra a liberdade de expressão, de ativida-
de intelectual e artística, de consciência ou crença, no 
andamento dos projetos a que se refere esta Lei.

Art.56. Constitui crime, punível com reclusão 
de dois a seis meses e multa de vinte por cento do 
valor do projeto, obter redução do imposto de renda 
utilizando-se fraudulentamente de qualquer benefício 
desta Lei.

§ 1º No caso de pessoa jurídica res-
pondem pelo crime o acionista controlador 
e os administradores que para ele tenham 
concorrido.

§ 2º Na mesma pena incorre aquele que, 
recebendo recursos, bens ou valores em fun-
ção desta Lei, deixa de promover, sem justa 
causa, atividade cultural objeto do incentivo.

CAPÍTULO VIII 
Das Disposições Finais

Art. 57. Serão destinados ao FNC pelo menos 
quarenta por cento das dotações do Ministério da Cul-
tura, quando da elaboração da proposta orçamentária, 
garantindo-se um valor nunca inferior ao montante da 
renúncia fiscal disponibilizado para o incentivo de que 
trata o capítulo IV desta Lei.

Art. 58. São impenhoráveis os recursos recebidos 
por proponentes para aplicação nos projetos culturais 
de que trata esta Lei.

Parágrafo único. A impenhorabilidade prevista no 
caput não é oponível aos créditos da União.

Art. 59. A aprovação dos projetos culturais de 
que trata esta Lei fica condicionada à comprovação, 
pelo proponente, da regularidade quanto à quitação 
de tributos federais e demais créditos inscritos em dí-
vida ativa da União.

Parágrafo único. Não serão objeto de contin-
genciamento as despesas previstas no Orçamento 
do Ministério da Cultura, com ações constantes do 
Anexo de Metas e Prioridades da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias-LDO.

Art. 60. A União poderá exigir, como condição 
para aprovação de projetos financiados com o míni-
mo de sessenta por cento de recursos incentivados, 
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que lhe sejam licenciados, em caráter não-exclusivo 
e de forma não-onerosa, determinados direitos sobre 
as obras intelectuais resultantes da implementação de 
tais projetos, conforme dispuser o regulamento.

§ 1º A licença prevista neste artigo não 
caracteriza transferência de titularidade dos 
direitos e terá eficácia após prazo não inferior 
a três anos do encerramento do projeto, con-
forme disposto no regulamento, exclusivamente 
para fins não-comerciais, e estritamente edu-
cacionais, culturais e informativos.

Art. 61. As atividades previstas no § 2º do art. 
9º da Lei nº 11.483, de 31 de maio de 2007, serão fi-
nanciadas, entre outras formas, por meio de recursos 
captados e canalizados pelo Procultura.

Art. 62. Fica mantida a Ordem do Mérito Cultural, 
instituída pelo art. 34 da Lei nº 8.313, de 1991, sendo 
que as distinções serão concedidas pelo Presidente 
da República, em ato solene, a personalidades, grupos 
artísticos, iniciativas e instituições que se destacaram 
por suas contribuições à cultura brasileira.

Art. 63. Ficam instituídos os Programas:

I – Prêmio Teatro Brasileiro, a ser definido 
em regulamento, para fomentar: 

a) núcleos artísticos teatrais com traba-
lho continuado; 

b) – produção de espetáculos teatrais; 
c) – circulação de espetáculos ou ativi-

dades teatrais;
II – Prêmio Mambembe de Dança, para 

fomentar a manutenção e consolidação de 
grupos e companhias de dança, na forma de 
regulamento.

Art. 64. Todo e qualquer produto, bem como ma-
terial de divulgação, resultado de projeto aprovado sob 
esta Lei, ou campanhas publicitárias e demais ações 
de comunicação que utilizem ou façam alusão, de for-
ma direta ou indireta, a projetos por ela incentivados 
deverão fazer constar a marca do Ministério da Cultura 
e do PROCULTURA, na forma do regulamento.

Art. 65. Os recursos recebidos para execução 
de projeto cultural aprovado pelo Ministério da Cultura 
não serão computados na base de cálculo do imposto 
sobre a renda, da Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido – CSLL, e das contribuições para o Programa 
de Integração Social – PIS e a Contribuição para o Fi-
nanciamento da Seguridade Social – COFINS, desde 
que tenham sido efetivamente utilizados na execução 
dos referidos projetos.

Parágrafo único. A aplicação de recursos de que 
trata o caput não constituirá despesa ou custo para fins 

de apuração do imposto sobre a renda e da CSLL e 
não dará direito a crédito de PIS e de COFINS.

Art. 66. O Fundo Setorial do Audiovisual, catego-
ria específica do FNC, rege-se pela Lei nº 11.437, de 
2006, e, subsidiariamente, por esta Lei.

Art.67. O Fundo Setorial de Incentivo à Inovação 
do Audiovisual, categoria específica do FNC, rege-se 
nos termos desta Lei.

Art. 68. Os artigos 5º e 22 da Lei nº 9.532, de 
10 de dezembro de 1997, passam a vigorar com a 
seguinte redação:

Art. 5º A dedução do imposto de renda relativa aos 
incentivos fiscais previstos no art. 1º da Lei nº 6.321, 
de 14 de abril de 1976, nos mecanismos de incentivo 
fiscal federal à cultura e ao audiovisual, e no inciso I do 
art. 4º da Lei nº 8.661, de 1993, não poderá exceder, 
quando considerados isoladamente, a quatro por cento 
do imposto de renda devido, observado o disposto no 
§ 4º do art. 3º da Lei nº 9.249, de 1995.

Parágrafo único. Excepcionalmente, para as em-
presas tributadas pelo lucro real, com faturamento de 
até R$ 300 milhões de reais, fica ampliado o limite 
previsto acima para 8% (oito por cento) do imposto de 
renda devido, desde que a empresa opte pelos bene-
fícios de incentivo fiscal federal à cultura, observado 
o disposto no §5º do art. 24 desta Lei e § 4º do art. 3º 
da Lei nº 9.249, de 1995. 

Art. 22. A soma das deduções a que se referem 
os incisos I a III do art. 12 da Lei nº 9.250, de 1995, fica 
limitada a oito por cento do valor do imposto devido, 
não sendo aplicáveis limites específicos a quaisquer 
dessas deduções a exceção da atividade cultural.

Parágrafo único. Especificamente para aplica-
ção na atividade cultural, em projetos previamente 
aprovados pelo Ministério da Cultura, fica autorizada 
a dedução de até mais quatro por centro do imposto 
de renda devido. 

Art. 69. A soma das deduções de que tratam o 
inciso II do § 1º do art. 24, os arts. 26 e 46, e das dedu-
ções de que tratam os arts. 1º e 1º-A da Lei nº 8.685, 
de 20 de julho de 1993, e os arts. 44 e 45 da Medida 
Provisória nº 2.228-1, de 2001, não poderá exceder a 
seis por cento do imposto sobre a renda devido, obe-
decidos os limites específicos de dedução de que tra-
tam esta Lei, a exceção do parágrafo único do artigo 
5º da Lei nº 9.532, de 1997 e o disposto no § 4º do art. 
3º da Lei nº 9.249, de 1995. 

Art. 70. O valor total máximo, em termos abso-
lutos, das deduções de que trata esta Lei será fixado 
anualmente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, com 
base nos percentuais de dedução do imposto sobre a 
renda devido pelas pessoas físicas e jurídicas, de que 
tratam os arts. 24, 26 e 45, inclusive com as estimati-
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vas de renúncia decorrentes da aplicação do benefício 
previsto no art. 24, § 5º.

Parágrafo único. Enquanto a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias não contiver previsão específica, ao 
Procultura serão aplicáveis as previsões de gastos 
tributários do Programa Nacional de Apoio à Cultura 
– Pronac.

Art. 71. O art. 12 da Lei nº 9.250, de 26 de de-
zembro de 1995, passa a vigorar com a seguinte re-
dação:

“Art. 12. 
II – as doações e patrocínios incentivados 

efetivamente realizados em favor de projetos 
culturais, aprovados pelo Ministério da Cultura 
e quantias aplicadas na aquisição de quotas 
de Fundos de Investimento Cultural e Artístico 
– Ficarts, no âmbito do Programa Nacional de 
Fomento e Incentivo à Cultura – Procultura;

” (NR)

Art. 72. A esta Lei não se aplica o disposto no 
artigo 91, caput e § 1º da Lei nº 12.017, de 12 de 
agosto de 2009.

Art. 73. O Poder Executivo, no prazo de cento e 
vinte dias, a contar da data de publicação desta Lei, 
estabelecerá as regras de transição para os projetos 
já aprovados sob a égide da Lei nº 8.313/1991.

§ 1º. A vigência das regras referidas no 
caput será de no mínimo hum ano

§ 2º. As pessoas jurídicas, tributadas com 
base no lucro real, cuja receita bruta seja de 
até trezentos milhões de reais, e que obtiverem 
o abatimento fiscal pela alíquota de oitenta por 
cento, poderão, pelo prazo de 5 (cinco) anos, 
deduzir do imposto sobre a renda devido as 
quantias efetivamente despendidas nos pro-
jetos culturais.

§ 3º. As pessoas jurídicas, tributadas 
com base no lucro real, cuja receita bruta seja 
superior a trezentos milhões de reais, e que 
obtiverem o abatimento fiscal pela alíquota de 
oitenta por cento, poderão, pelo prazo de 2 
(dois) anos, deduzir do imposto sobre a renda 
devido as quantias efetivamente despendidas 
nos projetos culturais.

Art. 74. O Poder Executivo, no prazo de cento e 
vinte dias, a contar da data de sua publicação, regu-
lamentará esta Lei.

Art. 75. Esta Lei entra em vigor cento e oitenta 
dias contados de sua publicação.

Art. 76. Revogam-se:

I – a Lei nº 8.313, de 23 de dezembro 
de 1991;

II – o art. 6º da Lei no 8.849, de 28 de 
janeiro de 1994;

III – o art. 2º da Lei no 9.064, de 20 de 
junho de 1995, na parte em que altera o art. 6º 
da Lei nº 8.849, de 28 de janeiro de 1994;

IV – o art. 14 da Lei nº 9.065, de 20 de 
junho de 1995;

V – a Lei nº 9.312, de 5 de novembro 
de 1996;

VI – o inciso II do art. 6º da Lei nº 9.532, 
de 10 de dezembro de 1997;

VII – o art. 1º da Lei nº 9.874, de 23 de 
novembro de 1999;

VIII – a Lei nº 9.999, de 30 de agosto 
de 2000;

IX – a Lei nº 11.646, de 10 de março 
de 2008;

X – o art. 10 da Medida Provisória nº 
2.189-49, de 23 de agosto de 2001, na parte 
em que altera o inciso II do art. 6º da Lei nº 
9.532, de 10 de dezembro de 1997; 

XI – os arts. 52 e 53 da Medida Provisória 
nº 2.228-1, de 6 de setembro de 2001.

Sala da Comissão, 8 de novembro de 2010. – 
Deputada Alice Portugal, Relatora.

EMENDA AO SUBSTITUTIVO APRESENTADO  
AO PL 1.139, DE 2007

Dê-se ao Art. 22 do Substitutivo apresentado ao 
PL 1.139, de 2007, a seguinte redação: 

“Art.22 Os critérios de aporte de recursos 
do FNC deverão considerar a participação da 
unidade da Federação na distribuição total de 
recursos federais para a cultura, com vistas a 
promover a desconcentração regional do in-
vestimento, devendo ser aplicado, para cada 
região do País, no máximo, o percentual equi-
valente à proporção da população regional em 
relação à totalidade da população brasileira, 
respeitado o mínimo de dez por cento para 
cada uma.(NR)

§1º O domicílio do beneficiário determi-
nará a região de

enquadramento do projeto;
§2º O critério de distribuição dos recur-

sos, quanto ao número de habitantes por cada 
região, deverá se basear no último levantamen-
to do IBGE realizado em data anterior à publi-
cação a que se refere este parágrafo;
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Justificação

A Constituição Federal, em seu art. 3º, inciso III, 
dispõe que é objetivo fundamental da República Fe-
derativa do Brasil “erradicar a pobreza e a marginali-
zação e reduzir as desigualdades sociais e regionais. 
Acreditamos, que o substitutivo apresentado avançou 
muito nesse sentido. Certamente, ao estabelecer que 
os recursos do FNC deverão ser aplicados, no mínimo, 
dez por cento em cada região, sem dúvida alguma, pro-
move de forma bastante objetiva a desconcentração 
regional dos investimentos destinados ao fomento da 
cultura em nosso país. 

No entanto, acreditamos que tal iniciativa pode ser 
ainda aprimorada se for estabelecido um teto regional 
que respeite a proporção da população regional em re-
lação à totalidade da população brasileira, respeitando-
se o piso de 10% estabelecido no substitutivo. 

Diante do exposto, submeto a presente emenda 
à apreciação dos Senhores Parlamentares, esperando 
que venham apoiá-la, pois ela, em seu conteúdo, visa 
aprimorar ainda mais o substitutivo apresentado no 
que se refere à distribuição dos recursos para a cultu-
ra de uma forma mais justa e que atenda os anseios 
da população brasileira. 

Sala das Comissões, em de 2010. – Deputado 
Raul Henry, PMDB – PE.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO  
DE LEI 1.139 DE 2007 

(Apensos os PLs nºs 2.151/07, 2.575/07, 3.301/08, 
3.686/08, 4.143/08, 6.722/10 e 7.250/10)

Modifica os parágrafos 1º e 3º do artigo 
21 do Substitutivo do Projeto de Lei 1.139 
de 2007 e Projetos de Leis apensados (PLs 
nºs 2.151/07, 2.575/07, 3.301/08, 3.686/08, 
4.143/08, 6.722/10 e 7.250/10)

EMENDA MODIFICATIVA Nº DE 2010

Modifique-se os parágrafos 1º e 3º do 
artigo 21 do Substitutivo do Projeto de Lei 
1.139 de 2007 e Projetos de Leis apensa-
dos (PLs nºs 2.151/07, 2.575/07, 3.301/08, 
3.686/08, 4.143/08, 6.722/10 e 7.250/10) que 
passam a ter a seguinte redação:

Art. 21. . ................................................ .
..... ........................................................ .
§ 1º Os recursos previstos no caput serão 

destinados a políticas, programas, projetos e 
ações previstas no Plano Nacional de Cultura 
ou nos planos decenais de cultura oficialmen-

te instituídos pelos Estados, Distrito Federal e 
municípios, e para o financiamento de proje-
tos culturais escolhidos pelo respectivo ente 
federado por meio de seleção pública, com 
observância dos objetivos desta Lei.

§ 2º ... ....................................................
............. ................................................ .
§ 3º A transferência prevista neste artigo 

está condicionada à existência, nos respecti-
vos entes federados, de plano de cultura, de 
fundo de cultura e de órgão colegiado oficial-
mente instituído para a gestão democrática e 
transparente dos recursos culturais, em que 
a sociedade civil tenha representação no mí-
nimo paritária.

Justificação

Da forma em que está redigido o § 1º do artigo 
21, os recursos do Fundo Nacional de Cultura, trans-
feridos aos Estados, Municípios e ao Distrito Federal, 
só poderão ser destinados ao fomento de projetos 
culturais apresentados pela sociedade a esses entes 
federados, inviabilizando o financiamento de programas 
executados diretamente por esses entes. A proposta de 
emenda possibilita que os recursos transferidos fundo 
a fundo possam ser aplicados também em programas, 
projetos e ações instituídos pelo poder público dos en-
tes federados beneficiados.

Além disso, a proposta de emenda altera o § 3º, 
condicionando a aplicação dos recursos, nos planos 
estadual, municipal e distrital, à existência, também, 
dos respectivos planos de cultura.

Acreditamos que por meio dessa emenda o Pro-
jeto de Lei fica coerente com o modelo de relação fede-
rativa previsto no Sistema Nacional de Cultura (SNC), 
conforme a Proposta de Emenda Constitucional nº 
416/2005, que cria o SNC, e também com o Projeto de 
Lei 6.835/2006, que institui o Plano Nacional de Cultura 
(PNC), no seu artigo 3º (§ 3º do inciso XII), que prevê a 
elaboração de planos decenais de cultura nos Estados, 
Municípios e Distrito Federal, e nos artigos 4º a 7º, do 
Capítulo III, que trata do financiamento do PNC. Como 
há uma relação direta entre o projeto de lei em pauta, 
o PL 6.835/2006 e a PEC 416/2005 é fundamental que 
haja um alinhamento entre eles. Dessa forma, a emen-
da assegura a eficiência da gestão pública da cultura 
e a autonomia dos entes federados para formulação 
de suas próprias políticas culturais. 

Sala da Comissão, de novembro de 2010. – De-
putada Maria do Rosário, PT-RS
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PARECER ÀS EMENDAS APRESENTADAS  
AO SUBSTITUTIVO

I – Relatório

Após a apresentação do Substitutivo, foi reali-
zado, no auditório Nereu Ramos, da Câmara dos De-
putados, o Encontro Nacional que encerrou o ciclo de 
debates e de sugestões para a relatoria deste Projeto 
que institui o Programa Nacional de Fomento e Incen-
tivo à Cultura – Procultura. Este fórum refletiu o amplo 
respaldo que obteve o texto preliminar do Substitutivo, 
construído a partir de propostas dos encontros regionais 
(São Paulo, Salvador, Curitiba, Porto Alegre, Recife e 
Rio de Janeiro), que levaram ao aperfeiçoamento das 
proposições do Ministério da Cultura e dos parlamen-
tares que apresentaram seus projetos.

A parceria com o Ministério da Cultura – MinC, 
iniciada com o ministro Gilberto Gil e mantida na gestão 
de Juca Ferreira, possibilitou a construção de uma pro-
posta com significativa participação da comunidade da 
Cultura – artistas, produtores, patrocinadores, autores, 
arte-educadores, técnicos, gestores da cultura. Quero 
agradecer a estes atores que cotidianamente criam, 
enriquecem, preservam e apóiam a cultura brasileira e, 
assim, contribuem para tecer a identidade nacional.

Todo este processo não teria sido possível sem 
o apoio irrestrito da Câmara Federal, do presidente 
Michel Temer e da Comissão de Educação e Cultura, 
que saúdo nas pessoas de seu presidente, Deputado 
Ângelo Vanhoni e dos demais membros da Mesa, Depu-
tados Paulo Rubem Santiago, Antônio Carlos Chamariz 
e Pinto Itamaraty, além de todos os parlamentares da 
Comissão. Destaco a contribuição dos autores dos pro-
jetos em análise – Deputados Raul Henry, Perpétua Al-
meida, Sebastião Bala Rocha, Carlos Bezerra, Eduardo 
Valverde, Maria Lúcia Cardoso e Evandro Milhomem, 
além dos que propuseram emendas ao Substitutivo– 
Deputados Raul Henry e Maria do Rosário. Estendo 
meus agradecimentos à assessoria de meu gabinete 
e à consultoria legislativa da Casa.

As sugestões apresentadas no Encontro Nacio-
nal foram analisadas, incorporando-se ao texto, ex-
pressamente, que a Comissão Nacional de Incentivo 
e Fomento à Cultura – CNIC, além de paritária entre 
sociedade e governo, deve assegurar na composição, 
a diversidade regional e cultural – proposta feita no 
Encontro Nacional pelo teatrólogo Cobrinha.

A preocupação com o equilíbrio regional que, 
aliás, foi o núcleo das propostas sob análise, apresen-
tadas pelos parlamentares e que foi objeto de manifes-
tação do Professor Marcelo Dantas, da Universidade 
Federal da Bahia, fora já contemplada em nosso art. 
22, que estabelece o mínimo por região, e, ao fazê-lo, 

fixa automaticamente um teto. Para aperfeiçoá-la, en-
campamos parte da proposta de emenda do deputado 
Raul Henry, acerca da definição da região a partir do 
domicílio do beneficiário.

A sugestão do aperfeiçoamento das estatísticas 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE 
referentes à cultura, feita pelo Brincante Chico Simões, 
para que não fiquem ocultas algumas importantes ma-
nifestações culturais, parece-nos pertinente – não como 
dispositivo do Procultura, mas a partir de diálogo entre 
o MinC, o IBGE e a comunidade da cultura.

Em relação à proposta do cineasta Geraldo Mo-
raes de que o Procultura apóie a capitalização das 
empresas culturais, observamos que a política cultu-
ral não se esgota com o Programa, mas deve ter uma 
abordagem sistêmica. Assim, há instrumentos adotados 
pelo governo federal, já em funcionamento – como o 
microcrédito cultural e as incubadoras culturais, que 
atendem à preocupação.

Recorde-se, ainda que, com a edição da Lei 
Complementar nº 133/09, que une quatro impostos fe-
derais, um estadual e um municipal, foi implementado 
o chamado Simples da Cultura. As produções cinema-produções cinema-
tográficas, artísticas e culturais foram enquadradas no 
regime de tributação para Micro e Pequenas Empresas. 
Assim, os trabalhadores do setor cultural passaram a 
pagar uma alíquota mínima de 6%, em substituição ao 
patamar anterior, de 17,5%.

Como critério para seleção e classificação dos 
projetos, incluímos a pontuação para os projetos que 
disponibilizem gratuitamente o conteúdo do produto 
cultural dele resultante, para uso não-comercial, com 
fins educacionais e culturais, na forma de “recursos 
abertos”, acessados, por exemplo via internet.

Incluímos, expressamente, os arte-educadores 
entre os possíveis beneficiários de concessão de bol-
sas de estudo, pesquisa, criação, e trabalho e de re-
sidências artísticas.

Inserimos o esporte como uma das áreas a serem 
apoiadas em ações que envolvam a transversalidade 
com a cultura.

A Cooperativa Paulista de Teatro sugere que o 
Prêmio Teatro Brasileiro seja definido por lei específica, 
e não por regulamento, de modo a se consolidar como 
programa de Estado. Embora a intenção seja meritória, 
a remissão da questão para lei pode dificultar a implan-
tação do próprio prêmio, uma vez que não há garantia 
de que o Congresso Nacional vote uma lei específica 
com celeridade. O fato do prêmio estar previsto na 
lei do Procultura já garante sua institucionalização. A 
normatização via regulamento garante mais agilidade. 
Da mesma forma, os recursos do Fundo Nacional da 
Cultura – FNC, como recursos públicos, não podem 
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ser subtraídos aos controles formais. A proposta prevê 
o controle sobre projetos culturais, o que não atinge 
o eventual ganhador de um prêmio, mas pode e deve 
incluir instituição cujo projeto cultural preveja premia-
ção, para comprovar a sua efetiva ocorrência , confor-
me a finalidade prevista no processo de obtenção da 
renúncia fiscal.

Acolhemos, ainda, sugestões encaminhadas nes-
te período final, pela Petróleo Brasileiro S.A. – Petro-
bras (inserção do patrocínio incentivado, no art. 27) e 
pelo Instituto Brasileiro de Museus – Ibram (inclusão 
do Fundo Setorial de Museus e Memórias no univer-
so dos beneficiados pela regra do art.18 ( que prevê 
a alocação de 10% a 30% do FNC em alguns fundos 
setoriais).

Finalmente, sem prejuízo do conteúdo, foram 
promovidos ajustes de redação de alguns dispositivos, 
de forma a facilitar a clareza de entendimento do novo 
marco regulatório para o fomento da cultura nacional 
que ora submetemos à consideração desta Casa.

II – Voto da Relatora

Nosso voto é pela aprovação dos PLs nºs 
1.139/07, 2.151/07, 2.575/07, 3.301/08, 3.686/08 , 
4.143/08, 6.722/10 e 7.250/10, na forma da nova ver-
são do Substitutivo em anexo, que opta pela aprovação 
parcial das emendas ao Substitutivo nºs 1 e 2.

Sala da Comissão, 7 de dezembro de 2010. – 
Deputada Alice Portugal, Relatora.

2º SUBSTITUTIVO AO PROJETO  
DE LEI Nº 1.139, DE 2007

Dispõe sobre os critérios de distribui-
ção dos recursos originários da renúncia 
fiscal a que se refere o parágrafo 7º do art. 
19 da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 
1991.

O Congresso Nacional decreta:

CAPÍTULO I 
Do Procultura

Seção I 
Disposições Preliminares

Art. 1º Fica instituído o Programa Nacional de 
Fomento e Incentivo à Cultura – Procultura, com a fi-
nalidade de mobilizar e aplicar recursos para apoiar 
projetos culturais que concretizem os princípios da 
Constituição Federal, em especial aqueles contidos 
nos arts. 215 e 216. Parágrafo único. Para os efeitos 
desta lei, considera-se:

I – projeto cultural: forma de apresenta-
ção das políticas, programas, planos anuais, 

plurianuais e ações culturais que pleiteiem 
recursos do Procultura; 

II – proponente: pessoa física ou jurídi-
ca, com ou sem fins lucrativos, que apresente 
projeto cultural;

III – avaliação de projetos culturais: pro-
cedimento por meio do qual os projetos cul-
turais serão selecionados para a aplicação 
dos recursos dos mecanismos previstos no 
art. 2º, incisos I e II, respeitadas a igualdade 
entre os proponentes, a liberdade de expres-
são e de criação, as diferenças regionais e a 
diversidade cultural;

IV – produção independente, considera-
da aquela que:

a) na área da produção audiovisual não 
detenha, cumulativamente, as funções de distri-
buição ou comercialização de obra audiovisual, 
bem como a de fabricação de qualquer material 
destinado à sua produção, e não possua víncu-
lo direto com concessionários de serviços de 
radiodifusão de sons ou sons e imagens;

b) na área da produção musical não de-
tenha, cumulativamente, as funções de fa-
bricação ou distribuição de qualquer suporte 
fonográfico;

c) na área da produção editorial não de-
tenha, cumulativamente, as funções de fabri-
cação, distribuição ou comercialização;

d) nas artes cênicas não detenha, cumu-
lativamente, a posse ou propriedade de espa-
ços cênicos e realize a produção do espetácu-
lo, excetuadas as companhias artísticas que 
desenvolvam atividades continuadas.

e) seja realizada por entidades sem fins 
lucrativos de natureza cultural, não vinculadas 
ao Poder Público ou a patrocinadores e doado-
res na forma prevista no art. 31 desta lei.

V – equipamentos culturais: bens imó-
veis com destinação cultural permanente, tais 
como museus, bibliotecas, centros culturais, 
cinematecas, teatros, territórios arqueológicos 
e de paisagem cultural;

VI – doação incentivada: transferência, 
sem finalidade promocional, de recursos fi-
nanceiros para projeto cultural previamente 
aprovado pelo Ministério da Cultura; 

VII – patrocínio incentivado: transferên-
cia, com finalidade promocional, de recursos 
financeiros a projetos culturais previamente 
aprovados pelo Ministério da Cultura;

VIII – doador incentivado: pessoa física 
ou jurídica tributada com base no lucro real que 
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aporta, sem finalidade promocional, recursos fi-
nanceiros em projetos culturais aprovados pelo 
Ministério da Cultura ou que é por ele autori-
zada a transferir bens móveis de reconhecido 
valor cultural ou bens imóveis para o patrimônio 
de pessoa jurídica sem fins lucrativos; 

IX – patrocinador incentivado: pessoa fí-
sica ou pessoa jurídica tributada com base no 
lucro real que aporta, com finalidade promocio-
nal, recursos financeiros em projetos culturais 
aprovados pelo Ministério da Cultura.

Art. 2º O Procultura será implementado por meio 
dos seguintes mecanismos, entre outros:

I – Fundo Nacional da Cultura – FNC;
II – Incentivo Fiscal a Projetos Culturais;
III – Fundo de Investimento Cultural e 

Artístico – Ficart; 
IV – Vale-Cultura, criado por lei espe-

cífica;
V – Programas setoriais de artes, criados 

por leis específicas.

Parágrafo único. Os mecanismos previstos neste 
artigo deverão observar os limites de disponibilidade 
orçamentária e de teto de renúncia de receitas constan-
tes da Lei de Diretrizes Orçamentárias, de forma que o 
Fundo Nacional de Cultura tenha dotação no mínimo 
equivalente ao limite anual de renúncia fiscal.

Art. 3º O Procultura promoverá o desenvolvimento 
cultural e artístico, o exercício dos direitos culturais e 
o fortalecimento da economia da cultura, tendo como 
objetivos:

I – valorizar a expressão cultural dos 
diferentes indivíduos, grupos e comunidades 
das diversas regiões do País e apoiar sua di-
fusão;

II – apoiar as diferentes iniciativas que 
promovam a transversalidade da cultura em 
áreas como educação, meio ambiente, saúde, 
esporte, promoção da cidadania e dos direitos 
humanos, ciência, economia solidária e outras 
dimensões da sociedade; 

III – estimular o desenvolvimento cultural 
em todo território nacional, com o objetivo de 
superar desequilíbrios regionais e locais;

IV – apoiar as diferentes linguagens ar-
tísticas, de forma a garantir suas condições de 
realização, circulação, formação e fruição em 
âmbito nacional e internacional;

V – apoiar as diferentes etapas da carrei-
ra dos artistas, por meio de ações específicas 
para sua valorização;

VI – apoiar a preservação e o uso sus-
tentável do patrimônio histórico, cultural e ar-
tístico brasileiro em suas dimensões material 
e imaterial; 

VII – ampliar o acesso da população bra-
sileira à fruição e à produção de bens, serviços 
e conteúdos culturais, valorizando iniciativas 
voltadas para as diferentes faixas etárias; 

VIII – desenvolver a economia da cultura, 
a geração de emprego, a ocupação e a renda, 
fomentar as cadeias produtivas artísticas e cul-
turais, de forma a estimular o estabelecimento 
de relações trabalhistas estáveis; 

IX – apoiar as atividades culturais que 
busquem erradicar todas as formas de discri-
minação e preconceito;

X – apoiar os conhecimentos e expres-
sões tradicionais, de grupos locais e de dife-
rentes formações étnicas e populacionais; 

XI – valorizar as atividades culturais de 
caráter criativo, inovador ou experimental; 

XII – apoiar a formação, capacitação e 
aperfeiçoamento de agentes culturais públi-
cos e privados; 

XIII – valorizar a língua portuguesa e as 
diversas línguas e culturas que formam a so-
ciedade brasileira; 

XIV – promover a difusão e a valorização 
das expressões culturais brasileiras no exte-
rior, assim como o intercâmbio cultural com 
outros países;

XV – apoiar a dimensão cultural dos pro-
cessos multilaterais internacionais baseados 
na diversidade cultural; 

XVI – valorizar o saber de artistas, mes-
tres de culturas tradicionais, técnicos, pesqui-
sadores, pensadores e estudiosos da arte e 
da cultura; 

XVII – fortalecer as instituições culturais 
brasileiras;

XVIII – apoiar projetos de repatriamen-
to de bens culturais brasileiros depositados 
em espaços públicos e particulares de outros 
países.

§ 1º Para o alcance dos seus objetivos, 
o Procultura apoiará, por meio de seus me-
canismos e desde que presentes a dimensão 
cultural e o predominante interesse público, 
as seguintes ações:

I – produção e difusão de obras de cará-
ter artístico e cultural, incluindo a remuneração 
de direitos autorais;
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II – realização de exposições, festivais, 
feiras, espetáculos e outros projetos, no País 
e no exterior, inclusive a cobertura de despe-
sas com transporte e seguro de objetos de 
valor cultural; 

III – concessão de prêmios mediante se-
leções públicas; 

IV – instalação e manutenção de cursos 
para formar, especializar e profissionalizar 
agentes culturais públicos e privados; 

V – realização de levantamentos, es-
tudos, pesquisas e curadorias nas diversas 
áreas da cultura;

VI – concessão de bolsas de estudo, de 
pesquisa, de criação, de trabalho e de residên-
cias artísticas no Brasil ou no exterior, a au-
tores, arte-educadores, artistas, estudiosos e 
técnicos brasileiros ou estrangeiros residentes 
no País ou vinculados à cultura brasileira; 

VII – aquisição de bens culturais para 
distribuição pública, inclusive de ingressos 
para eventos artísticos;

VIII – aquisição, preservação, organiza-
ção, digitalização e outras formas de difusão 
de acervos, arquivos e coleções;

IX – construção, formação, organização, 
manutenção e ampliação de museus, biblio-
tecas, centros culturais, cinematecas, teatros, 
territórios arqueológicos e de paisagem cultu-
ral, além de outros equipamentos culturais e 
obras artísticas em espaço público;

X – elaboração de planos anuais e pluria-
nuais de instituições e grupos culturais;

XI – digitalização de acervos, arquivos 
e coleções, bem como a produção de conte-
údos digitais, jogos eletrônicos, vídeo-arte, e 
o fomento à cultura digital;

XII – aquisição de imóveis tombados pela 
União, Estados ou Municípios ou localizados 
em áreas sob proteção federal, com a estrita 
finalidade de instalação de equipamentos cul-
turais de acesso público;

XIII – conservação e restauração de imó-
veis, monumentos, logradouros, sítios, espaços 
e demais objetos, inclusive naturais, tombados 
pela União, Estados ou Municípios ou localiza-
dos em áreas sob proteção federal;

XIV – restauração de obras de arte, do-
cumentos artísticos e bens móveis de reco-
nhecidos valores culturais;

XV – realização de intercâmbio cultural, 
nacional ou internacional;

XVI – aquisição de obras de arte por co-
leções privadas de interesse público; 

XVII – apoio a projetos culturais não pre-
vistos nos incisos I a XVI e considerados rele-
vantes pela Comissão Nacional de Incentivo 
e Fomento à Cultura – CNIC.

§ 2º O apoio de que trata esta lei somente 
será concedido a projetos culturais cuja exibi-
ção, utilização e circulação dos bens culturais 
deles resultantes sejam oferecidos ao público 
em geral, gratuitamente ou mediante cobran-
ça de ingresso.

§ 3º É vedada a concessão de incentivo 
a obras, produtos, eventos ou outros decor-
rentes, destinados ou circunscritos a coleções 
particulares ou circuitos privados que estabe-
leçam limitações de acesso.

Seção II 
Da Participação da Sociedade na  

Gestão do Procultura

Art. 4º O Procultura observará as diretrizes es-
tabelecidas pela CNIC, órgão colegiado do Ministério 
da Cultura, com composição paritária entre governo 
e sociedade civil/empresariado, presidida e nomeada 
pelo Ministro de Estado da Cultura, assegurada na 
composição a diversidade regional e cultural.

Art. 5º Integrarão a representação da socieda-
de civil na CNIC e nas CNICs Setoriais os seguintes 
setores:

I – um representante dos artistas, acadê-
micos e especialistas com ampla legitimidade e 
idoneidade, eleitos diretamente pela classe;

II – um representante do empresariado 
brasileiro; 

III – seis representantes de entidades 
associativas dos setores culturais e artísticos 
de âmbito nacional, selecionados pelas enti-
dades nacionais de representação das áreas 
culturais.

§ 1º Os membros e seus respectivos pri-
meiro e segundo suplentes referidos nos inci-
sos I, II e III terão mandato de dois anos, permi-
tida uma única recondução, sendo o processo 
de sua indicação pelos artistas, sociedade civil/
empresariado estabelecido em ato específico 
do Ministro de Estado da Cultura.

§ 2º As reuniões da CNIC serão públicas 
e todas as suas decisões serão disponibiliza-
das em sítio na internet.

§ 3º O Ministro de Estado da Cultura pre-
sidirá a CNIC e terá direito a voto, inclusive o 
de qualidade. 
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§ 4º Ficam criadas as CNICs Setoriais, 
órgãos com representação paritária do governo 
e da sociedade civil que subsidiarão a decisão 
do Ministério da Cultura sobre projetos cultu-
rais, cuja composição e funcionamento serão 
definidos em regulamento.

§ 5º Integrarão a representação gover-
namental na CNIC:

I – o Ministro da Cultura;
II – os Presidentes das seguintes entida-

des vinculadas ao Ministério da Cultura:
a) Fundação Nacional de Arte;
b) Fundação Biblioteca Nacional;
c) Fundação Casa de Rui Barbosa;
d) Instituto do Patrimônio Histórico e Ar-

tístico Nacional – IPHAN;
e) Instituto Brasileiro de Museus – 

IBRAM;
f) Fundação Cultural Palmares;
III – o Presidente da entidade nacional 

que congregar os Secretários de Cultura das 
Unidades Federadas.

Art. 6º Compete à CNIC:
I – estabelecer as diretrizes da política 

de utilização dos recursos do Procultura, por 
meio da aprovação do plano de ação anual, 
em consonância com as diretrizes do Plano 
Nacional de Cultura e do Conselho Nacional 
de Política Cultural;

II – propor programas setoriais de arte e 
cultura para o FNC, a partir das diretrizes es-
tabelecidas nos planos setoriais elaborados 
pelas CNICs Setoriais;

III – deliberar sobre questões relevantes 
para o fomento e incentivo à cultura;

IV – aprovar a proposta de programação 
orçamentária dos recursos do Procultura e 
avaliar sua execução; 

V – estabelecer, quando couber, priorida-
des e procedimentos para uso dos mecanismos 
previstos no art. 2º, incisos I e II;

VI – fornecer subsídios para avaliação do 
Procultura e propor medidas para seu aper-
feiçoamento; 

VII – exercer outras atribuições que lhe 
forem conferidas pelo seu presidente; 

VIII – atuar como segunda instância re-
cursal, procedendo ao julgamento de recursos 
interpostos em face de decisões das CNICs 
Setoriais sobre os todos assuntos de compe-
tência desta, inclusive aprovação de projetos 
culturais proposto por meio de mecanismo de 
incentivo fiscal. 

Parágrafo único. Em relação à competência esta-
belecida no item VIII acima, é facultado ao proponente 
recorrer da decisão da CNIC ao Ministro da Cultura 
como última instância administrativa recursal.

Seção III

Dos Procedimentos e Critérios para  
Avaliação de Projetos Culturais

Art. 7º Para receber apoio dos mecanismos pre-
vistos no art. 2º, incisos I e II, os projetos culturais se-
rão analisados conforme diretrizes fixadas pela CNIC 
e aprovados pelo Ministério da Cultura, conforme re-
gulamento. 

§ 1º Para análise inaugural e acompa-
nhamento dos projetos previstos no caput, 
poderão ser contratados especialistas ou ins-
tituições especializadas, permitida, em acrés-
cimo à remuneração, a indenização de des-
pesas com o deslocamento, quando houver, 
e a ajuda de custos.

§ 2º Os pareceres previstos no § 1º de-
vem ser fundamentados e submetidos à apre-
ciação do órgão responsável do Ministério da 
Cultura.

§ 3º O especialista designado para ava-
liação deverá possuir notório saber na área 
do projeto.

Art. 8º A análise, seleção e classificação 
dos projetos culturais serão feitas mediante a 
utilização de critérios objetivos de habilitação 
e avaliação.

§ 1º A habilitação, de caráter eliminatório, 
visa determinar o enquadramento do projeto 
nos objetivos do Procultura.

§ 2º O enquadramento, para efeito de 
habilitação do projeto, far-se-á mediante a 
utilização dos seguintes critérios : 

I – adequação orçamentária, a partir da 
compatibilidade dos valores com os parâme-
tros de mercado; e

II – capacidade técnica e operacional do 
proponente, baseada no histórico de execução 
de projetos culturais por ele realizados, com 
uso de benefício fiscal, conforme estabelecido 
em regulamento.

§ 3º A avaliação dar-se-á segundo os 
seguintes critérios: 

I – Quanto ao acesso:
gratuidade total, a preços populares ou 

gratuidade de, no mínimo, dez por cento do 
total do produto cultural resultante do projeto 
(um ponto);
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ações proativas de inclusão social ou 
acessibilidade (um ponto);

c) licenciamento não exclusivo e pelo 
tempo de proteção da obra, que disponibilize 
gratuitamente o conteúdo do produto cultural 
resultante do projeto, para uso não comercial, 
com fins educacionais e culturais, na forma de 
recursos abertos publicados em formatos que 
facilitem a utilização e edição, adaptáveis a dife-
rentes plataformas tecnológicas (um ponto). 

II – Quanto à natureza do projeto:
a) produção independente (dois pontos);
b) núcleos artísticos com trabalho con-

tinuado ou cooperativas de segmento cultural 
(dois pontos);

plano anual ou plurianual apresentado 
por entidades sem finalidade lucrativa de na-
tureza cultural (dois pontos);

formação e manutenção de acervos com 
acesso público (dois pontos);

construção, restauro, preservação ou 
manutenção de patrimônio cultural, material 
ou imaterial, museológico, arquivístico e biblio-
gráfico, com acesso público, ou tombado em 
qualquer esfera da Federação (dois pontos);

aquisição de objeto, acervo ou coleção 
tombada ou declarada de interesse publico 
(dois pontos).

III – Quanto ao alcance do projeto e seu 
impacto cultural:

alcance do projeto em mais de uma re-
gião do país (um ponto);

ações de mediação cultural e formação 
de público (um ponto);

formação de gestores culturais e/ou ca-
pacitação profissional na área artística cultural 
(um ponto);

natureza experimental ou de pesquisa 
e desenvolvimento de novas linguagens (um 
ponto);

difusão da cultura brasileira no exterior 
e intercâmbio cultural (um ponto). 

§ 4º Os projetos culturais mencionados 
no caput não poderão ser objeto de aprecia-
ção subjetiva quanto ao seu valor artístico ou 
cultural.

§ 5º Os projetos habilitados e avaliados 
de acordo com os critérios estabelecidos no 
§ 3º deste artigo serão beneficiados com as 
seguintes alíquotas de incentivo fiscal: 

quarenta por cento para projetos que 
perfaçam pelo menos três pontos, a partir do 

atendimento de quaisquer dos critérios esta-
belecidos em qualquer grupo; 

sessenta por cento para projetos que 
perfaçam de quatro a cinco pontos, a partir do 
atendimento de quaisquer dos critérios esta-
belecidos em qualquer grupo; 

oitenta por cento para projetos que perfa-
çam mais de cinco pontos, a partir do atendi-
mento de quaisquer dos critérios estabelecidos 
em qualquer grupo. 

Art. 9º O recebimento dos projetos cul-
turais dar-se-á a qualquer tempo no decorrer 
do ano 

§ 1º O proponente indicará o mecanismo 
e a modalidade mais adequados para financia-
mento de seu projeto entre aqueles previstos 
no art. 2º, incisos I e II, e art. 16, observada a 
classificação obtida no procedimento de ava-
liação previsto nesta Seção.

§ 2º O emprego de recursos de capital 
nos projetos culturais observará as seguintes 
condições:

I – os bens de capital adquiridos devem 
ser vinculados ao projeto cultural e serem ne-
cessários ao êxito do seu objeto;

II – deverá ser demonstrada pelo propo-
nente a economicidade da opção de aquisição 
de bens de capital, em detrimento da opção 
pela locação; 

III – deverá ser assegurada a continui-
dade da destinação cultural do bem adquirido, 
prevendo-se, ainda, cláusula de reversão no 
caso de desvio de finalidade.

§ 3º Os proponentes que desenvolvam 
atividades permanentes poderão apresentar 
plano anual ou plurianual de atividades, nos 
termos definidos em regulamento, para fins 
de utilização dos mecanismos previstos no 
art. 2º, incisos I e II.

§ 4º O plano anual previsto no parágrafo 
anterior poderá conter despesas administra-
tivas, observado o limite de quinze por cento 
de seu valor total.

Art. 10. A avaliação dos projetos culturais 
será concluída no prazo de trinta dias, prorro-
gáveis por igual período, contados a partir da 
data da apresentação de todos os documentos 
necessários pelo proponente e do cumprimento 
das diligências que lhe forem solicitadas.

§ 1º Caso seja habilitado o projeto cul-
tural nos termos do art. 8º, § 1º, e a partir do 
exame objetivo descrito no art. 8º, §§ 2º e 3º, 
o projeto será encaminhado à CNIC Setorial, 
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que avaliará e deliberará sobre sua aprovação 
ou reprovação.

§ 2º Da decisão da CNIC Setorial caberá 
pedido de reconsideração a mesma, no pra-
zo de dez dias a contar de sua publicação no 
Diário Oficial da União.

§ 3º Interposto o pedido de reconsidera-
ção de que trata o § 2º, a CNIC Setorial poderá 
reconsiderá-la ou, no caso de indeferimento 
total ou parcial, encaminhará o recurso à apre-
ciação da CNIC, nos termos do art. 6º, inciso 
VIII desta lei. 

§ 4º Caberá ao Ministro de Estado da 
Cultura nos termos do art. 6º, parágrafo único, 
a decisão em última instância de recurso.

CAPÍTULO II 
Do Fundo Nacional da Cultura

Seção I 
Da Finalidade, Constituição e Gestão

Art. 11. O Fundo Nacional da Cultura – FNC, 
criado pela Lei nº 7.505, de 2 de julho de 1986 e rati-
ficado pela Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991, 
vinculado ao Ministério da Cultura, fica mantido como 
fundo de natureza contábil e financeira, com prazo 
indeterminado de duração, de acordo com as regras 
definidas nesta lei.

Art. 12. O FNC será o principal mecanismo de 
fomento, incentivo e financiamento à cultura.

§ 1º Oitenta por cento dos recursos do 
FNC serão destinados aos proponentes cul-
turais da sociedade civil não vinculados a pa-
trocinador incentivado ou a poder público nos 
entes federados, deduzidos os repasses pre-
vistos no art. 21.

§ 2º É vedada a utilização de recursos do 
FNC com despesas de manutenção administra-
tiva do Governo Federal, estadual e municipal, 
bem como de suas entidades vinculadas.

Art. 13. O FNC será administrado pelo Ministério 
da Cultura, na forma estabelecida no regulamento, e 
apoiará projetos culturais por meio das modalidades 
descritas no art. 16. 

Art. 14. Ficam criadas no FNC as seguintes cate-
gorias de programações específicas, denominadas:

I – Fundo Setorial das Artes Visuais;
II – Fundo Setorial do Teatro;
III – Fundo Setorial do Circo;
IV – Fundo Setorial da Dança;
V – Fundo Setorial da Música;

VI – Fundo Setorial do Acesso e Diver-
sidade;

VII – Fundo Setorial do Patrimônio e Me-
mória;

VIII – Fundo Setorial do Livro, Leitura, 
Literatura e Língua Portuguesa;

IX – Fundo de Ações Transversais e 
Equalização de Políticas Culturais;

X – Fundo Setorial do Audiovisual, cria-
do pela Lei nº 11.437, de 28 de dezembro de 
2006; 

XI – Fundo Setorial de Culturas Popu-
lares;

XII – Fundo Setorial de Museus e Me-
mórias;

XIII – Fundo Setorial de Incentivo à Inova-
ção do Audiovisual destinado exclusivamente 
ao fomento, na modalidade de aplicação não 
reembolsável, de projetos:

a) audiovisuais culturais de curta e mé-
dia metragem;

b) de renovação de linguagem das obras 
audiovisuais;

c) para formação de mão-de-obra;
d) para realização de festivais no Brasil 

ou exterior;
e) de mostras e preservação ou difusão 

de acervo de obras audiovisuais; 
f) que envolvam pesquisa, crítica e refle-

xão sobre audiovisual.

Seção II 
Dos Recursos e suas Aplicações

Art. 15. São receitas do FNC:

I – dotações consignadas na lei orçamen-
tária anual e seus créditos adicionais;

II – doações e legados nos termos da 
legislação vigente; 

III – subvenções e auxílios de entidades 
de qualquer natureza, inclusive de organismos 
internacionais; 

IV – saldos não utilizados na execução 
dos projetos culturais financiados com recur-
sos dos mecanismos previstos no art. 2º, in-
cisos I e II;

V – devolução de recursos determina-
dos pelo não cumprimento ou desaprovação 
de contas de projetos culturais custeados pe-
los mecanismos previstos no art. 2º, incisos 
I e II;

VI – um por cento da arrecadação dos 
Fundos de Investimentos Regionais a que se 
refere a Lei nº 8.167, de 16 de janeiro de 1991, 
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obedecida na aplicação a respectiva origem 
geográfica regional; 

VII – três por cento da arrecadação bruta 
dos concursos de prognósticos e loterias fede-
rais e similares cuja realização estiver sujeita 
a autorização federal, deduzindo-se este valor 
dos montantes destinados aos prêmios; 

VIII – reembolso das operações de em-
préstimo realizadas por meio do FNC, a título 
de financiamento reembolsável, observados 
critérios de remuneração que, no mínimo, lhes 
preserve o valor real; 

IX – retorno dos resultados econômicos 
provenientes dos investimentos em empre-
sas e projetos culturais feitos com recursos 
do FNC;

X – resultado das aplicações em títulos 
públicos federais, obedecida a legislação vi-
gente sobre a matéria;

XI – conversão da dívida externa com 
entidades e órgãos estrangeiros, unicamente 
mediante doações, no limite a ser fixado pelo 
Ministério da Fazenda, observadas as normas 
e procedimentos do Banco Central do Brasil; 

XII – recursos provenientes da arreca-
dação da Loteria Federal da Cultura, criada 
por lei específica; 

XIII – saldos de exercícios anteriores;
XIV – produto do rendimento de suas 

aplicações em programas e projetos culturais, 
bem como nos fundos de investimentos refe-
ridos no art. 42; 

XV – empréstimos de instituições finan-
ceiras ou outras entidades; 

XVI – outras receitas que lhe vierem a 
ser destinadas.

§ 1º Os recursos previstos no inciso XII 
serão destinados, em sua integralidade, aos 
Fundos previstos no art. 14, incisos I, II e III. 

§ 2º As receitas previstas neste artigo 
não contemplarão o Fundo Setorial de Audio-
visual, que se regerá pela Lei nº 11.437, de 
28 de dezembro de 2006.

Art. 16. Os recursos do FNC serão apli-
cados nas seguintes modalidades:

I – não-reembolsáveis, na forma do re-
gulamento, para:

a) apoio a projetos culturais; 
b) equalização de encargos financeiros 

e constituição de fundos de aval nas opera-
ções de crédito;

II – reembolsáveis, destinados ao estí-
mulo da atividade produtiva das empresas de 

natureza cultural e pessoas físicas, mediante 
a concessão de empréstimos; 

III – investimento, por meio de associação 
a empresas e projetos culturais e da aquisição 
de quotas de fundos privados, com participa-
ção econômica nos resultados.

§ 1º As transferências de que trata o in-
ciso I do caput dar-se-ão preponderantemen-
te por meio de editais de seleção pública de 
projetos culturais.

§ 2º Nos casos previstos nos incisos II 
e III do caput, o Ministério da Cultura definirá 
com os agentes financeiros credenciados a 
taxa de administração, os prazos de carência, 
os juros limites, as garantias exigidas e as for-
mas de pagamento.

§ 3º Os riscos das operações previstas 
no parágrafo anterior serão assumidos, soli-
dariamente pelo FNC e pelos agentes finan-
ceiros credenciados, na forma que dispuser 
o regulamento.

§ 4º A taxa de administração a que se 
refere o § 2º não poderá ser superior a três 
por cento dos recursos disponibilizados para 
o financiamento. 

§ 5º Para o financiamento de que trata o 
inciso II, serão fixadas taxas de remuneração 
que, no mínimo, preservem o valor original-
mente concedido.

Art. 17. Os custos referentes à gestão do FNC 
com planejamento, estudos, acompanhamento, avalia-
ção e divulgação de resultados, incluídas a aquisição 
ou a locação de equipamentos e bens necessários ao 
cumprimento de seus objetivos, não poderão ultrapas-
sar cinco por cento de suas receitas, observados o li-
mite fixado anualmente por ato da CNIC e o disposto 
no § 2º do art. 12.

Seção III 
Dos Fundos

Art. 18. O FNC alocará recursos da ordem de dez 
a trinta por cento de sua dotação global, conforme re-
comendação da CNIC, nos Fundos Setoriais referidos 
nos incisos I a VII, IX e XII do art. 14.

§ 1º Além dos recursos oriundos da dota-
ção global do FNC, que não poderá ser inferior 
ao limite anual da renúncia fiscal, os Fundos 
Setoriais mencionados no caput poderão re-
ceber, na forma da lei, contribuições e outros 
recolhimentos, destinados a programações 
específicas.
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§ 2º Fica excluída dos limites de que tra-
ta o caput deste artigo, a arrecadação própria 
prevista no parágrafo anterior.

§ 3º Os recursos alocados no Fundo 
Setorial de Ações Transversais e Equalização 
serão utilizados no cumprimento dos objetivos 
previstos no art. 3º, inciso II, e para custear 
projetos cuja execução não seja possível ou 
adequada por meio dos demais fundos pre-
vistos no art. 14, independentemente de sua 
previsão no plano anual do Procultura.

Art. 19. O FNC financiará projetos culturais apre-
sentados por pessoas físicas e pessoas jurídicas de 
direito público e de direito privado, com ou sem fins 
lucrativos, observado o disposto no art. 35 da Lei Com-
plementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

§ 1º Poderá ser dispensada contrapar-
tida do proponente no âmbito de programas 
setoriais definidos pela CNIC.

§ 2º Nos casos em que a contrapartida for 
exigida, o proponente deverá comprovar que 
dispõe de recursos financeiros ou de bens ou 
serviços, se economicamente mensuráveis, 
para complementar o montante aportado pelo 
FNC, ou que está assegurada a obtenção de 
financiamento por outra fonte.

§ 3º Os projetos culturais previstos no ca-
put poderão conter despesas administrativas 
de até quinze por cento de seu custo total.

Art. 20. Fica autorizada a composição financeira 
de recursos do FNC com recursos de pessoas jurídi-
cas de direito público ou de direito privado, com fins 
lucrativos para apoio compartilhado de programas e 
ações culturais de interesse estratégico, para o desen-
volvimento das cadeias produtivas da cultura. 

§ 1º O aporte dos recursos das pesso-
as jurídicas de direito público ou de direito 
privado previsto neste artigo não gozará de 
incentivo fiscal.

§ 2º A concessão de recursos financeiros, 
materiais ou de infraestrutura pelo FNC será 
formalizada por meio de convênios e contra-
tos específicos.

CAPÍTULO III 
Do Apoio ao Financiamento do  

Sistema Nacional de Cultura

Art. 21. A União deverá destinar no mínimo trinta 
por cento de recursos do FNC, por meio de transferên-
cia direta, a fundos públicos de Municípios, Estados 
e Distrito Federal.

§ 1º Os recursos previstos no caput serão 
destinados a políticas, programas, projetos e 
ações previstas no Plano Nacional de Cultura 
ou nos planos decenais de cultura oficialmen-
te instituídos pelos Estados, Distrito Federal e 
Municípios, e para o financiamento de proje-
tos culturais escolhidos pelo respectivo ente 
federado por meio de seleção pública, com 
observância dos objetivos desta lei.

§ 2º Do montante geral destinado aos 
Estados, cinquenta por cento será repassado 
aos respectivos Municípios.

§ 3º A transferência prevista neste artigo 
está condicionada à existência, nos respecti-
vos entes federados, de:

I – fundo de cultura;
II – plano de cultura, em vigor no prazo 

de até um ano após a publicação desta lei; 
III – órgão colegiado oficialmente institu-

ído para a gestão democrática e transparente 
dos recursos culturais, em que a sociedade 
civil tenha representação no mínimo paritária, 
assegurada em sua composição a diversidade 
regional e cultural.

§ 4º A gestão estadual e municipal dos 
recursos oriundos de repasses do FNC deverá 
ser submetida ao órgão colegiado previsto no 
§ 3º, inciso III, e observar os procedimentos 
de análise previstos nos arts. 7º a 10.

§ 5º Será exigida dos entes federados 
contrapartida para as transferências previstas 
na forma do caput deste artigo, observadas as 
normas fixadas pela Lei de Diretrizes Orça-
mentárias para as transferências voluntárias 
da União a entes federados.

Art. 22. Os critérios de aporte de recursos do FNC 
deverão considerar a participação da unidade da Fe-
deração na distribuição total de recursos federais para 
a cultura, com vistas a promover a desconcentração 
regional do investimento, devendo ser aplicado, no mí-
nimo, dez por cento em cada região do País.

Parágrafo único. O domicílio do beneficiário de-
terminará a região de enquadramento do projeto.

Art. 23. Com a finalidade de descentralizar a aná-
lise de projetos culturais, a União poderá solicitar aos 
órgãos colegiados estaduais previstos no art. 21, § 3º, 
inciso III, subsídios à avaliação dos projetos culturais 
prevista no art. 10.

CAPÍTULO IV 
Do Incentivo Fiscal a Projetos Culturais

Art. 24. Poderão ser deduzidos do imposto sobre 
a renda devido, apurado na declaração de ajuste anual 
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pelas pessoas físicas ou em cada período de apuração, 
trimestral ou anual, pela pessoa jurídica tributada com 
base no lucro real, os valores despendidos a título de 
doação ou patrocínio incentivados a projetos culturais 
aprovados pelo Ministério da Cultura. 

§ 1º Observados os demais limites pre-
vistos nesta lei, as deduções de que trata o 
caput ficam limitadas:

I – relativamente à pessoa física, a oito 
por cento do imposto sobre a renda devido na 
declaração de ajuste anual; 

II – relativamente à pessoa jurídica tri-
butada com base no lucro real, cuja receita 
bruta seja de até trezentos milhões de reais, 
a oito por cento do imposto sobre a renda da 
pessoa jurídica devido em cada período de 
apuração, obedecido o limite de dedução glo-
bal da soma das deduções, estabelecido no 
art. 69, e o disposto no art. 3º, § 4º, da Lei nº 
9.249, de 26 de dezembro de 1995;

III – relativamente à pessoa jurídica tribu-
tada com base no lucro real, cuja receita bru-
ta seja maior que trezentos milhões de reais, 
a quatro por cento do imposto sobre a renda 
da pessoa jurídica devido em cada período 
de apuração, obedecido o limite de dedução 
global da soma das deduções, estabelecido 
no art. 69, e o disposto no art. 3º, § 4º, da Lei 
nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995.

§ 2º A dedução de que trata o § 1º, in-
ciso I:

I – está limitada ao valor das doações 
ou patrocínios incentivados efetuados no ano-
calendário a que se referir a declaração de 
ajuste anual;

II – observados os limites específicos 
previstos nesta lei, fica sujeita ao limite de dez 
por cento conjuntamente com as deduções de 
que trata o art. 22 da Lei nº 9.532, de 10 de 
dezembro de 1997 ;

III – aplica-se somente ao modelo com-
pleto de declaração de ajuste anual.

§ 3º Equiparam-se à doação incentivada:
I – a hipótese prevista no art. 26; 
II – a transferência de recursos financei-

ros ao FNC; 
III – a transferência de recursos, até o 

ano-calendário de 2015, inclusive, previamente 
autorizada pelo Ministério da Cultura, para o 
patrimônio de fundações que tenham como ob-
jeto a atuação cultural, podendo ser deduzido 
do imposto sobre a renda devido o valor efeti-
vamente correspondente à transferência.

§ 4º O patrimônio referido no § 3º, inciso 
III, deverá ser constituído na forma do art. 62 do 
Código Civil, de modo que apenas seus frutos 
e rendimentos sejam revertidos para o custeio 
e a aquisição de bens de capital necessários 
às atividades da fundação.

§ 5º A utilização do limite de oito por cento 
estabelecido no § 1º, inciso II, fica condicionada 
à destinação de, no mínimo, quatro por cento 
a projetos de produção independente. 

Art. 25. A pessoa física poderá optar pela 
doação incentivada prevista no art. 24, § 3º, 
inciso II, diretamente em sua Declaração de 
Ajuste Anual, desde que entregue eletronica-
mente e de forma tempestiva.

§ 1º A dedução de que trata o caput está 
sujeita aos limites de até:

I – três por cento do imposto sobre a ren-
da devido na Declaração de Ajuste Anual;

II – dez por cento, conjuntamente com 
as deduções de que trata o art. 24, § 2º, in-
ciso II.

§ 2º O pagamento da doação incentiva-
da deve ser efetuado em moeda corrente até 
a data de vencimento da primeira quota ou 
quota única do imposto, observadas as ins-
truções específicas da Secretaria da Receita 
Federal do Brasil.

§ 3º O não pagamento da doação incen-
tivada no prazo estabelecido no § 2º implica 
a glosa definitiva desta parcela de dedução, 
ficando a pessoa física obrigada ao recolhi-
mento da diferença de imposto devido apu-
rado na declaração de ajuste anual com os 
acréscimos legais.

Art. 26. Além das hipóteses de dedução de que 
trata o art. 24, poderão ser deduzidas do imposto sobre 
a renda devido, nas condições e nos limites previstos 
no art. 24, §§ 1º e 2º, conforme sua natureza, as des-
pesas efetuadas por contribuintes pessoas físicas ou 
pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, 
observados os limites previstos nos incisos do § 1º 
do art. 24, com o objetivo de conservar, preservar ou 
restaurar patrimônio material edificado de sua proprie-
dade ou sob sua posse legítima, tombado pelo Poder 
Público, desde que o projeto de intervenção tenha sido 
aprovado pelo Ministério da Cultura, conforme dispu-
ser o regulamento.

Art. 27. Os contribuintes pessoas físicas poderão 
deduzir do imposto sobre a renda devido, a título de 
doação ou patrocínio incentivados, independentemen-
te do enquadramento obtido pelo projeto nos termos 
do art. 8º, as quantias efetivamente despendidas nos 
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projetos culturais previamente aprovados pelo Minis-
tério da Cultura, e os contribuintes pessoas jurídicas 
tributadas com base no lucro real poderão deduzir do 
imposto sobre a renda devido, quarenta por cento, 
sessenta por cento ou oitenta por cento dos valores 
despendidos a título de doação ou patrocínio incenti-
vados, observado o enquadramento obtido pelos cri-
térios previstos no art. 8º. 

§ 1º O valor dos bens móveis ou imóveis 
doados corresponderá:

I – no caso de pessoa jurídica, ao seu 
valor contábil, desde que não exceda ao valor 
de mercado; 

II – no caso de pessoa física, ao valor 
constante de sua declaração de ajuste anual.

§ 2º Quando a doação incentivada for 
efetuada por valores superiores aos previstos 
no § 1º deverá ser apurado ganho de capital, 
nos termos da legislação vigente.

§ 3º A pessoa jurídica tributada com base 
no lucro real poderá abater a doação ou patro-
cínio incentivados como despesa operacional, 
não podendo o benefício fiscal exceder ao li-
mite de cem por cento.

Art. 28. Na hipótese da doação incenti-
vada em bens, o doador deverá:

I – comprovar a propriedade dos bens, 
mediante documentação hábil; 

II – baixar os bens doados na declara-
ção de bens e direitos, quando se tratar de 
pessoa física, e na escrituração, no caso de 
pessoa jurídica.

Art. 29. O proponente deve emitir recibo em favor 
do doador ou patrocinador incentivados, assinado por 
pessoa competente, conforme instruções da Secretaria 
da Receita Federal do Brasil.

Art. 30. Não será superior a dez por cento do 
limite de renúncia anual o montante utilizado para o 
incentivo a projetos culturais apresentados com o ob-
jetivo de financiar: 

I – a manutenção de equipamentos cul-
turais pertencentes ao Poder Público; 

II – ações empreendidas pelo Poder Pú-
blico, de acordo com as suas finalidades ins-
titucionais; 

III – ações executadas por organizações 
do terceiro setor que administram equipamen-
tos culturais, programas e ações oriundos da 
administração pública.

Art. 31. São vedados a doação e o patrocínio 
incentivados a pessoa ou instituição vinculada ao pa-
trocinador ou doador.

§ 1º Consideram-se vinculados ao patro-
cinador ou doador:

I – a pessoa jurídica da qual o patroci-
nador ou o doador seja titular, administrador, 
gerente, acionista ou sócio, na data da opera-
ção ou nos doze meses anteriores;

II – o cônjuge, os parentes até o terceiro 
grau, inclusive os afins, e os dependentes do 
patrocinador, do doador ou dos titulares, ad-
ministradores, acionistas ou sócios de pessoa 
jurídica vinculada ao patrocinador ou ao doa-
dor, nos termos do inciso I; 

III – a pessoa jurídica coligada, controla-
dora ou controlada, ou que tenha como titula-
res, administradores, acionistas ou sócios algu-
ma das pessoas a que se refere o inciso II.

§ 2º Não se aplica a vedação prevista 
neste artigo às pessoas jurídicas de direito 
privado sem fins lucrativos e com finalidade 
cultural criadas pelo patrocinador, desde que 
formalmente constituídas, na forma da legis-
lação em vigor e que possuam projetos apro-
vados pelo Ministério da Cultura.

Art. 32. Os projetos culturais que buscam patro-
cínio incentivado poderão acolher despesas de ela-
boração, captação de recursos e administração, nos 
termos do regulamento.

Parágrafo único. A soma dessas despesas não 
poderá superar vinte por cento do total do projeto, com 
exceção dos projetos de valores de até cem salários 
mínimos, que podem prever esse tipo de despesa 
até o limite de vinte e cinco por cento do valor total 
do projeto.

CAPÍTULO V 
DO ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DOS  

RECURSOS DO PROCULTURA

Art. 33. Os recursos aportados pelo Procultura em 
projetos culturais por meio dos mecanismos previstos 
no art. 2º, incisos I e II, deverão ser depositados e mo-
vimentados em conta bancária específica, aberta em 
instituição financeira federal credenciada pelo Ministério 
da Cultura, devendo a respectiva prestação de contas 
ser apresentada nos termos do regulamento.

Art. 34. A propositura de projetos culturais ou 
aplicação dos recursos públicos neles aportados não 
poderá ser feita por meio de qualquer tipo de inter-
mediação.
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Art. 35. Não configuram a intermediação prevista 
no artigo anterior:

a) a contratação de serviços necessários 
à elaboração de projetos para a obtenção de 
doação incentivada, patrocínio incentivado, 
bem como a captação de recursos ou a sua 
execução por pessoa jurídica de natureza cul-
tural; 

b) a constituição de procuradores para 
atuação nos processos administrativos no âm-
bito do Ministério da Cultura.

Art. 36. O Ministério da Cultura instituirá o Siste-
ma Nacional de Informações e Indicadores Culturais 
e o Cadastro Nacional de Proponentes e Patrocina-
dores, que deverão reunir, integrar e difundir as in-
formações relativas ao fomento cultural em todos os 
entes federados.

Parágrafo único. O Poder Executivo, por intermé-
dio do Ministério da Cultura, implementará sistema de 
informações específico para fins de gestão e operacio-
nalização de todos os mecanismos e modalidades de 
execução de projetos culturais previstos nesta lei.

Art. 37. O Ministério da Cultura publicará anual-
mente, no Portal da Transparência do Governo Fede-
ral, até 30 de abril, o montante captado pelo Procultura 
no ano-calendário anterior, com valores devidamente 
discriminados por proponente, doador e patrocinador, 
ressaltando os setores e programas por eles incen-
tivados.

Art. 38. O Ministério da Cultura publicará anu-
almente, no Portal da Transparência do Governo Fe-
deral, até 30 de abril, o montante alocado pelo FNC 
no ano-calendário anterior, com valores devidamente 
discriminados por proponente, ressaltando setores e 
programas.

Art. 39. Serão fixados, periodicamente, indicado-
res para o monitoramento e avaliação dos resultados 
do Procultura com base em critérios de economia, efi-
ciência, eficácia, qualidade e também de desempenho 
dos entes federados.

Art. 40. O Ministério da Cultura estabelecerá pre-
miação anual com a finalidade de estimular e valorizar 
as melhores práticas de agentes públicos e privados 
dos mecanismos de fomento previstos nesta lei.

CAPÍTULO VI 
Do Estímulo às Atividades Culturais  
com Potencial De Retorno Comercial

Art. 41. Os recursos do Procultura provenientes 
do FNC serão empregados em projetos culturais com 
potencial de retorno comercial exclusivamente para:

I – investimento retornável, garantida a 
participação do FNC no retorno comercial do 
projeto cultural; 

II – financiamento não retornável, con-
dicionado à gratuidade ou comprovada re-
dução nos valores dos produtos ou serviços 
culturais resultantes do projeto cultural, bem 
como à abrangência da circulação dos pro-
dutos ou serviços em pelo menos quatro re-
giões do País.

§ 1º Os recursos da modalidade investi-
mento não poderão ultrapassar vinte por cento 
da dotação anual do FNC.

§ 2º Os lucros obtidos pelo projeto ou 
bens culturais retornam ao FNC na proporção 
dos recursos nele aportados.

§ 3º Os projetos culturais deverão ser 
instruídos com as informações necessárias 
para sua análise econômico-financeira, con-
forme regulamento.

Art. 42. Fica autorizada a constituição de 
Fundos de Investimento Cultural e Artístico – 
Ficarts, sob a forma de condomínio fechado, 
sem personalidade jurídica, caracterizando 
comunhão de recursos destinados à aplicação 
em projetos culturais e artísticos, e adminis-
trados por instituição financeira autorizada a 
funcionar pelo Banco Central do Brasil.

§ 1º O patrimônio dos Ficarts será re-
presentado por quotas emitidas sob a forma 
escritural, alienadas ao público com a inter-
mediação da instituição administradora de 
cada Ficart.

§ 2º A administradora do Ficart será res-
ponsável pelas respectivas obrigações, inclu-
sive as relativas à retenção e ao recolhimento 
de tributos e outras obrigações de natureza 
tributária.

Art. 43. Compete à Comissão de Valores Mobili-
ários autorizar, disciplinar e fiscalizar a constituição, o 
funcionamento e a administração dos Ficarts, obser-
vadas as disposições desta lei e as normas aplicáveis 
aos fundos de investimento.

Parágrafo único. A Comissão de Valores Mo-
biliários comunicará a constituição dos Ficarts, bem 
como das respectivas administradoras, ao Ministério 
da Cultura.

Art. 44. Os bens e serviços culturais a serem fi-
nanciados pelos Ficarts serão aqueles considerados 
sustentáveis economicamente, baseados na avaliação 
dos administradores do Fundo.
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§ 1º É vedada a aplicação de recursos 
de Ficart em projetos culturais que tenham 
participação majoritária de quotista do pró-
prio Fundo.

§ 2º Não serão beneficiadas pelo meca-
nismo de que trata este Capítulo as iniciati-
vas contempladas no Capítulo VII da Medida 
Provisória nº 2.228-1, de 6 de setembro de 
2001, alterada pela Lei nº 11.437, de 28 de 
dezembro de 2006.

Art. 45. As pessoas físicas e pessoas jurídicas 
tributadas com base no lucro real poderão deduzir do 
imposto sobre a renda devido os seguintes percentuais 
do valor despendido para aquisição de quotas dos Fi-
carts, obedecidos os limites referidos nos arts. 24 e 69 
desta lei, e art. 22 da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro 
de 1997, e o disposto no art. 3º, § 4º, da Lei nº 9.249, 
de 26 de dezembro de 1995.

I – cem por cento, nos anos-calendário 
de 2010 a 2013; 

II – setenta e cinco por cento, no ano-
calendário de 2014. 

§ 1º Somente são dedutíveis do imposto 
devido as quantias aplicadas na aquisição de 
quotas dos Ficarts:

I – pela pessoa física, no ano-calendário a 
que se referir a declaração de ajuste anual; 

II – pela pessoa jurídica, no respectivo 
período de apuração de imposto.

§ 2º A dedução de que trata o § 1º inci-
dirá sobre o imposto devido:

I – no trimestre a que se referirem os 
investimentos, para as pessoas jurídicas que 
apuram o lucro real trimestral;

II – no ano-calendário, para as pessoas 
jurídicas que, tendo optado pelo recolhimen-
to do imposto por estimativa, apuram o lucro 
real anual; 

III – no ano-calendário, conforme ajuste 
em declaração de ajuste anual de rendimentos 
para a pessoa física.

§ 3º Em qualquer hipótese, não será 
dedutível a perda apurada na alienação das 
quotas dos Ficarts.

§ 4º A pessoa jurídica que alienar as 
quotas dos Ficarts somente poderá conside-
rar como custo de aquisição, na determinação 
do ganho de capital, os valores deduzidos na 
forma do § 2º na hipótese em que a aliena-
ção ocorra após cinco anos da data de sua 
aquisição.

Art. 46. A aplicação dos recursos dos Ficarts far-
se-á, exclusivamente, na:

I – contratação de pessoas jurídicas com 
sede no território brasileiro, tendo por finalida-
de exclusiva a execução de bens e serviços 
culturais;

II – participação na produção de bens e 
na execução de serviços culturais realizados 
por pessoas jurídicas de natureza cultural com 
sede no território brasileiro;

III – participação na construção, reforma 
e modernização de equipamentos culturais 
no País; 

IV – aquisição de ações de empresas de 
natureza cultural pelos Ficarts.

Art. 47. As quotas dos Ficarts, emitidas 
sempre sob a forma nominativa ou escritural, 
constituem valores mobiliários sujeitos ao re-
gime da legislação em vigor.

§ 1º Considera-se ganho de capital a 
diferença positiva entre o valor de cessão ou 
resgate da quota e o custo médio atualizado 
da aplicação, observadas as datas de apli-
cação, resgate ou cessão, nos termos da le-
gislação pertinente, respeitado o disposto no 
art. 45, § 4º.

§ 2º O ganho de capital será apurado 
em relação a cada resgate ou cessão, sendo 
permitida a compensação do prejuízo havi-
do em uma operação com o lucro obtido em 
outra, da mesma ou diferente espécie, desde 
que de renda variável, dentro do mesmo exer-
cício fiscal.

§ 3º Os rendimentos e ganhos de capital 
a que se refere este artigo, quando auferidos 
por investidores residentes ou domiciliados no 
exterior, sujeitam-se à tributação pelo imposto 
sobre a renda, nos termos do art. 81 da Lei nº 
8.981, de 20 de janeiro de 1995.

Art. 48. Os rendimentos e ganhos líquidos e de 
capital auferidos pela carteira de Ficart ficam isentos 
do imposto sobre a renda.

Art. 49. Os rendimentos e ganhos de capital dis-
tribuídos pelos Ficart, sob qualquer forma e qualquer 
que seja o beneficiário, sujeitam-se à incidência do 
imposto sobre a renda na fonte à alíquota de quinze 
por cento.

Art. 50. Os rendimentos auferidos no resgate de 
quotas quando da liquidação dos Ficarts ficam sujei-
tos ao imposto sobre a renda na fonte à alíquota de 
quinze por cento incidente sobre a diferença positiva 
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entre o valor de resgate e o custo de aquisição das 
quotas, observado o art. 45, § 3º.

Art. 51. Os ganhos auferidos na alienação de 
quotas dos Ficarts são tributados à alíquota de quin-
ze por cento:

I – como ganho líquido quando auferidos 
por pessoa física em operações realizadas em 
bolsa e por pessoa jurídica em operações re-
alizadas dentro ou fora de bolsa; 

II – de acordo com as regras aplicáveis 
aos ganhos de capital na alienação de bens 
ou direitos de qualquer natureza quando au-
feridos por pessoa física em operações reali-
zadas fora de bolsa.

Parágrafo único. O imposto será pago até o último 
dia útil do mês subsequente àquele em que o ganho 
de capital foi auferido.

Art. 52. O imposto pago ou retido nos termos dos 
arts. 49 a 51 será:

I – deduzido do devido no encerramen-
to de cada período de apuração ou na data 
da extinção, no caso de pessoa jurídica tri-
butada com base no lucro real, presumido ou 
arbitrado; 

II – definitivo, no caso de pessoa física 
e de pessoa jurídica isenta ou optante pelo 
Regime Especial Unificado de Arrecadação 
de Tributos e Contribuições devidos pelas Mi-
croempresas e Empresas de Pequeno Porte 
– SIMPLES NACIONAL, de que trata a Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro 
de 2006.

Art. 53. O tratamento fiscal previsto nos arts. 49 
a 51 somente incide sobre os rendimentos decorren-
tes de aplicações em Ficart que atendam a todos os 
requisitos previstos nesta lei e na respectiva regula-
mentação a ser baixada pela Comissão de Valores 
Mobiliários.

Parágrafo único. Na hipótese de o Ficart deixar 
de atender aos requisitos de que trata o caput, os ren-
dimentos e ganhos auferidos pelo cotista sujeitar-se-
ão à incidência de imposto sobe a renda à alíquota de 
vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento.

CAPÍTULO VII 
Das Infrações e Penalidaes

Art. 54. Na hipótese de dolo, fraude ou simulação, 
inclusive no caso de desvio de objeto, será aplicada, 
ao doador incentivado, ao patrocinador incentivado e 
ao beneficiário, multa correspondente a duas vezes o 
valor da vantagem recebida indevidamente.

Art. 55. Constitui crime, punível com a reclusão de 
dois a seis meses e multa de vinte por cento do valor 
do projeto, qualquer discriminação de natureza política 
que atente contra a liberdade de expressão, de ativida-
de intelectual e artística, de consciência ou crença, no 
andamento dos projetos a que se refere esta lei.

Art. 56. Constitui crime, punível com reclusão 
de dois a seis meses e multa de vinte por cento do 
valor do projeto, obter redução do imposto de renda 
utilizando-se fraudulentamente de qualquer benefício 
desta lei.

§ 1º No caso de pessoa jurídica res-
pondem pelo crime o acionista controlador 
e os administradores que para ele tenham 
concorrido.

§ 2º Na mesma pena incorre aquele que, 
recebendo recursos, bens ou valores em fun-
ção desta lei, deixa de promover, sem justa 
causa, atividade cultural objeto do incentivo.

CAPÍTULO VIII 
Das Disposições Finais

Art. 57. Serão destinados ao FNC pelo menos 
quarenta por cento das dotações do Ministério da Cul-
tura, quando da elaboração da proposta orçamentária, 
garantindo-se um valor nunca inferior ao montante da 
renúncia fiscal disponibilizado para o incentivo de que 
trata o Capítulo IV desta lei.

Art. 58. São impenhoráveis os recursos recebidos 
por proponentes para aplicação nos projetos culturais 
de que trata esta lei.

Parágrafo único. A impenhorabilidade prevista no 
caput não é oponível aos créditos da União.

Art. 59. A aprovação dos projetos culturais de 
que trata esta lei fica condicionada à comprovação, 
pelo proponente, da regularidade quanto à quitação 
de tributos federais e demais créditos inscritos em dí-
vida ativa da União.

Parágrafo único. Não serão objeto de contin-
genciamento as despesas previstas no Orçamento 
do Ministério da Cultura, com ações constantes do 
Anexo de Metas e Prioridades da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias.

Art. 60. A União poderá exigir, como condição 
para aprovação de projetos financiados com o míni-
mo de sessenta por cento de recursos incentivados, 
que lhe sejam licenciados, em caráter não exclusivo 
e de forma não onerosa, determinados direitos sobre 
as obras intelectuais resultantes da implementação de 
tais projetos, conforme dispuser o regulamento.

§ 1º A licença prevista neste artigo não 
caracteriza transferência de titularidade dos 
direitos e terá eficácia após prazo não inferior 
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a três anos do encerramento do projeto, con-
forme disposto no regulamento, exclusivamente 
para fins não comerciais, e estritamente edu-
cacionais, culturais e informativos.

Art. 61. As atividades previstas no art. 9º, § 2º, da 
Lei nº 11.483, de 31 de maio de 2007, serão financia-
das, entre outras formas, por meio de recursos capta-
dos e canalizados pelo Procultura.

Art. 62. Fica mantida a Ordem do Mérito Cultu-
ral, instituída pelo art. 34 da Lei nº 8.313, de 23 de de-
zembro de 1991, a ser concedida pelo Presidente da 
República, em ato solene, a personalidades, grupos 
artísticos, iniciativas e instituições que se destacarem 
por suas contribuições à cultura brasileira.

Art. 63. Ficam instituídos:

I – o Prêmio Teatro Brasileiro, a ser defi-
nido em regulamento, para fomentar: 

a) núcleos artísticos teatrais com traba-
lho continuado; 

b) produção de espetáculos teatrais; 
c) circulação de espetáculos ou ativida-

des teatrais.
II – o Prêmio Mambembe de Dança, para 

fomentar a manutenção e consolidação de 
grupos e companhias de dança, na forma de 
regulamento.

§ 1º Os prêmios previstos neste artigo 
serão entregues anualmente.

§ 2º Os recursos da premiação serão 
transferidos aos beneficiários no prazo de até 
dez dias da data da premiação.

Art. 64. Todo e qualquer produto, bem como ma-
terial de divulgação, resultante de projeto aprovado nos 
termos desta lei, ou campanhas publicitárias e demais 
ações de comunicação que utilizem ou façam alusão, 
de forma direta ou indireta, a projetos por ela incenti-
vados deverão fazer constar a marca do Ministério da 
Cultura e do Procultura, na forma do regulamento.

Art. 65. Os recursos recebidos para execução 
de projeto cultural aprovado pelo Ministério da Cultura 
não serão computados na base de cálculo do imposto 
sobre a renda, da Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido – CSLL, e das contribuições para o Programa 
de Integração Social – PIS e a Contribuição para o Fi-
nanciamento da Seguridade Social – COFINS, desde 
que tenham sido efetivamente utilizados na execução 
dos referidos projetos.

Parágrafo único. A aplicação de recursos de que 
trata o caput não constituirá despesa ou custo para 
fins de apuração do imposto sobre a renda e da CSLL 
e não dará direito a crédito de PIS e de COFINS.

Art. 66. O Fundo Setorial do Audiovisual, cate-
goria específica do FNC, rege-se pela Lei nº 11.437, 
de 28 de dezembro de 2006, e, subsidiariamente, por 
esta lei.

Art. 67. O Fundo Setorial de Incentivo à Inovação 
do Audiovisual, categoria específica do FNC, rege-se 
nos termos desta lei.

Art. 68. Os arts. 5º e 22 da Lei nº 9.532, de 10 
de dezembro de 1997, passam a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 5º A dedução do imposto de renda 
relativa aos incentivos fiscais previstos no art. 
1º da Lei nº 6.321, de 14 de abril de 1976, nos 
mecanismos de incentivo fiscal federal à cul-
tura e ao audiovisual, e no art. 4º, inciso I, da 
Lei nº 8.661, 2 de junho de 1993, não poderá 
exceder, quando considerados isoladamente, 
a quatro por cento do imposto de renda devido, 
observado o disposto no § 4º do art. 3º da Lei 
nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995.

Parágrafo único. Excepcionalmente, para 
as empresas tributadas pelo lucro real, com 
faturamento de até trezentos milhões de reais, 
fica ampliado o limite previsto acima para oito 
por cento do imposto de renda devido, des-
de que a empresa opte pelos benefícios de 
incentivo fiscal federal à cultura, observado 
o disposto no art. 24, § 5º, desta lei e no art. 
3º, § 4º, da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro 
de 1995.” (NR)

“Art. 22. A soma das deduções a que se 
referem os incisos I a III do art. 12 da Lei nº 
9.250, de 26 de dezembro de 1995, fica limi-
tada a oito por cento do valor do imposto de-
vido, não sendo aplicáveis limites específicos 
a quaisquer dessas deduções a exceção da 
atividade cultural.

Parágrafo único. Especificamente para 
aplicação na atividade cultural, em projetos pre-
viamente aprovados pelo Ministério da Cultura, 
fica autorizada a dedução de até mais quatro 
por centro do imposto de renda devido.” (NR)

Art. 69. A soma das deduções de que tratam o art. 
24, § 1º, inciso II, os arts. 26 e 46, e das deduções de 
que tratam os arts. 1º e 1º-A da Lei nº 8.685, de 20 de 
julho de 1993, e os arts. 44 e 45 da Medida Provisó-
ria nº 2.228-1, de 6 de setembro de 2001, não poderá 
exceder a seis por cento do imposto sobre a renda 
devido, obedecidos os limites específicos de dedução 
de que tratam esta lei, a exceção do parágrafo único 
do art. 5º da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997 
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e o disposto no art. 3º, § 4º, da Lei nº 9.249, de 26 de 
dezembro de 1995. 

Art. 70. O valor total máximo, em termos abso-
lutos, das deduções de que trata esta lei será fixado 
anualmente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, com 
base nos percentuais de dedução do imposto sobre a 
renda devido pelas pessoas físicas e jurídicas, de que 
tratam os arts. 24, 26 e 45, inclusive com as estimati-
vas de renúncia decorrentes da aplicação do benefício 
previsto no art. 24, § 5º.

Parágrafo único. Enquanto a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias não contiver previsão específica, ao 
Procultura serão aplicáveis as previsões de gastos 
tributários do Programa Nacional de Apoio à Cultura 
– Pronac.

Art. 71. O art. 12 da Lei nº 9.250, de 26 de de-
zembro de 1995, passa a vigorar com a seguinte re-
dação:

“Art. 12...... ............................................  
I – .. .......................................................
II – as doações e patrocínios incentivados 

efetivamente realizados em favor de projetos 
culturais, aprovados pelo Ministério da Cultura 
e quantias aplicadas na aquisição de quotas 
de Fundos de Investimento Cultural e Artístico 
– Ficarts, no âmbito do Programa Nacional de 
Fomento e Incentivo à Cultura – Procultura;” 

................... ................................... (NR)

Art. 72. A esta lei não se aplica o disposto no art. 
91, caput e § 1º, da Lei nº 12.017, de 12 de agosto 
de 2009.

Art. 73. O Poder Executivo, no prazo de cento e 
vinte dias, a contar da data de publicação desta lei, 
estabelecerá as regras de transição para os projetos 
já aprovados nos termos da Lei nº 8.313, de 23 de 
dezembro de 1991.

§ 1º A vigência das regras referidas no 
caput será de, no mínimo, um ano

§ 2º As pessoas jurídicas, tributadas com 
base no lucro real, cuja receita bruta seja de 
até trezentos milhões de reais, e que obtive-
rem o abatimento fiscal pela alíquota de oitenta 
por cento, poderão, pelo prazo de cinco anos, 
deduzir do imposto sobre a renda devido as 
quantias efetivamente despendidas nos pro-
jetos culturais.

§ 3º As pessoas jurídicas, tributadas com 
base no lucro real, cuja receita bruta seja su-
perior a trezentos milhões de reais, e que 
obtiverem o abatimento fiscal pela alíquota 
de oitenta por cento, poderão, pelo prazo de 
dois anos, deduzir do imposto sobre a renda 

devido as quantias efetivamente despendidas 
nos projetos culturais.

Art. 74. O Poder Executivo, no prazo de cento e 
vinte dias, a contar da data de sua publicação, regu-
lamentará esta lei.

Art. 75. Esta lei entra em vigor cento e oitenta 
dias contados de sua publicação.

Art. 76. Revogam-se:

I – a Lei nº 8.313, de 23 de dezembro 
de 1991;

II – o art. 6º da Lei nº 8.849, de 28 de 
janeiro de 1994;

III – o art. 2º da Lei nº 9.064, de 20 de 
junho de 1995, na parte em que altera o art. 6º 
da Lei nº 8.849, de 28 de janeiro de 1994;

IV – o art. 14 da Lei nº 9.065, de 20 de 
junho de 1995;

V – a Lei nº 9.312, de 5 de novembro 
de 1996;

VI – o inciso II do art. 6º da Lei nº 9.532, 
de 10 de dezembro de 1997;

VII – o art. 1º da Lei nº 9.874, de 23 de 
novembro de 1999;

VIII – a Lei nº 9.999, de 30 de agosto 
de 2000;

IX – a Lei nº 11.646, de 10 de março 
de 2008;

X – o art. 10 da Medida Provisória nº 
2.189-49, de 23 de agosto de 2001, na parte 
em que altera o inciso II do art. 6º da Lei nº 
9.532, de 10 de dezembro de 1997; 

XI – os arts. 52 e 53 da Medida Provisória 
nº 2.228-1, de 6 de setembro de 2001.

Sala da Comissão, 7 de dezembro de 2010. – 
Deputada Alice Portugal, Relatora.

III – Parecer da Comissão 

A Comissão de Educação e Cultura, em reunião 
ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente, com 
substitutivo, o Projeto de Lei nº 1.139/2007 e os Pro-
jetos de Lei nºs 2.151/2007, 2.575/2007, 3.301/2008, 
3.686/2008, 4.143/2008, 6.722/2010 e 7.250/2010, 
apensados, e aprovou parcialmente as Emendas nºs 
1 e 2 apresentadas ao Substitutivo, nos termos do Pa-
recer da Relatora, Deputada Alice Portugal. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Angelo Vanhoni – Presidente, Paulo Rubem San-

tiago e Antonio Carlos Chamariz – Vice-Presidentes, 
Alice Portugal, Antônio Carlos Biffi, Átila Lira, Carlos 
Abicalil, Elismar Prado, Fátima Bezerra, Gastão Viei-
ra, João Matos, Joaquim Beltrão, Lelo Coimbra, Lob-
be Neto, Luciana Costa, Marcelo Almeida, Maria do 
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Rosário, Nilmar Ruiz, Professor Setimo, Raul Henry, 
Rogério Marinho, Waldir Maranhão, Alceni Guerra, Dal-
va Figueiredo, Lira Maia, Luiz Carlos Setim, Reginaldo 
Lopes e Severiano Alves. 

Sala da Comissão, 8 de dezembro de 2010. – 
Deputado Angelo Vanhoni, Presidente.

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO

Dispõe sobre os critérios de distribui-
ção dos recursos originários da renúncia 
fiscal a que se refere o parágrafo 7º do art. 
19 da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 
1991.

O Congresso Nacional decreta:

CAPÍTULO I 
Do Procultura

Seção I 
Disposições Preliminares

Art. 1º Fica instituído o Programa Nacional de 
Fomento e Incentivo à Cultura – Procultura, com a fi-
nalidade de mobilizar e aplicar recursos para apoiar 
projetos culturais que concretizem os princípios da 
Constituição Federal, em especial aqueles contidos 
nos arts. 215 e 216. Parágrafo único. Para os efeitos 
desta lei, considera-se:

I – projeto cultural: forma de apresenta-
ção das políticas, programas, planos anuais, 
plurianuais e ações culturais que pleiteiem 
recursos do Procultura; 

II – proponente: pessoa física ou jurídi-
ca, com ou sem fins lucrativos, que apresente 
projeto cultural;

III – avaliação de projetos culturais: pro-
cedimento por meio do qual os projetos cul-
turais serão selecionados para a aplicação 
dos recursos dos mecanismos previstos no 
art. 2º, incisos I e II, respeitadas a igualdade 
entre os proponentes, a liberdade de expres-
são e de criação, as diferenças regionais e a 
diversidade cultural;

IV – produção independente, considera-
da aquela que:

a) na área da produção audiovisual não 
detenha, cumulativamente, as funções de distri-
buição ou comercialização de obra audiovisual, 
bem como a de fabricação de qualquer material 
destinado à sua produção, e não possua víncu-
lo direto com concessionários de serviços de 
radiodifusão de sons ou sons e imagens;

b) na área da produção musical não de-
tenha, cumulativamente, as funções de fa-

bricação ou distribuição de qualquer suporte 
fonográfico;

c) na área da produção editorial não de-
tenha, cumulativamente, as funções de fabri-
cação, distribuição ou comercialização;

d) nas artes cênicas não detenha, cumu-
lativamente, a posse ou propriedade de espa-
ços cênicos e realize a produção do espetácu-
lo, excetuadas as companhias artísticas que 
desenvolvam atividades continuadas.

e) seja realizada por entidades sem fins 
lucrativos de natureza cultural, não vinculadas 
ao Poder Público ou a patrocinadores e doado-
res na forma prevista no art. 31 desta lei.

V – equipamentos culturais: bens imó-
veis com destinação cultural permanente, tais 
como museus, bibliotecas, centros culturais, 
cinematecas, teatros, territórios arqueológicos 
e de paisagem cultural;

VI – doação incentivada: transferência, 
sem finalidade promocional, de recursos fi-
nanceiros para projeto cultural previamente 
aprovado pelo Ministério da Cultura; 

VII – patrocínio incentivado: transferên-
cia, com finalidade promocional, de recursos 
financeiros a projetos culturais previamente 
aprovados pelo Ministério da Cultura;

VIII – doador incentivado: pessoa física 
ou jurídica tributada com base no lucro real que 
aporta, sem finalidade promocional, recursos fi-
nanceiros em projetos culturais aprovados pelo 
Ministério da Cultura ou que é por ele autori-
zada a transferir bens móveis de reconhecido 
valor cultural ou bens imóveis para o patrimônio 
de pessoa jurídica sem fins lucrativos; 

IX – patrocinador incentivado: pessoa fí-
sica ou pessoa jurídica tributada com base no 
lucro real que aporta, com finalidade promocio-
nal, recursos financeiros em projetos culturais 
aprovados pelo Ministério da Cultura.

Art. 2º O Procultura será implementado por meio 
dos seguintes mecanismos, entre outros:

I – Fundo Nacional da Cultura – FNC;
II – Incentivo Fiscal a Projetos Culturais;
III – Fundo de Investimento Cultural e 

Artístico – Ficart; 
IV – Vale-Cultura, criado por lei específica;
V – Programas setoriais de artes, criados 

por leis específicas.

Parágrafo único. Os mecanismos previstos neste 
artigo deverão observar os limites de disponibilidade 
orçamentária e de teto de renúncia de receitas constan-
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tes da Lei de Diretrizes Orçamentárias, de forma que o 
Fundo Nacional de Cultura tenha dotação no mínimo 
equivalente ao limite anual de renúncia fiscal.

Art. 3º O Procultura promoverá o desenvolvimento 
cultural e artístico, o exercício dos direitos culturais e 
o fortalecimento da economia da cultura, tendo como 
objetivos:

I – valorizar a expressão cultural dos 
diferentes indivíduos, grupos e comunidades 
das diversas regiões do País e apoiar sua di-
fusão;

II – apoiar as diferentes iniciativas que 
promovam a transversalidade da cultura em 
áreas como educação, meio ambiente, saúde, 
esporte, promoção da cidadania e dos direitos 
humanos, ciência, economia solidária e outras 
dimensões da sociedade; 

III – estimular o desenvolvimento cultural 
em todo território nacional, com o objetivo de 
superar desequilíbrios regionais e locais;

IV – apoiar as diferentes linguagens ar-
tísticas, de forma a garantir suas condições de 
realização, circulação, formação e fruição em 
âmbito nacional e internacional;

V – apoiar as diferentes etapas da carrei-
ra dos artistas, por meio de ações específicas 
para sua valorização;

VI – apoiar a preservação e o uso sus-
tentável do patrimônio histórico, cultural e ar-
tístico brasileiro em suas dimensões material 
e imaterial; 

VII – ampliar o acesso da população bra-
sileira à fruição e à produção de bens, serviços 
e conteúdos culturais, valorizando iniciativas 
voltadas para as diferentes faixas etárias; 

VIII – desenvolver a economia da cultura, 
a geração de emprego, a ocupação e a renda, 
fomentar as cadeias produtivas artísticas e cul-
turais, de forma a estimular o estabelecimento 
de relações trabalhistas estáveis; 

IX – apoiar as atividades culturais que 
busquem erradicar todas as formas de discri-
minação e preconceito;

X – apoiar os conhecimentos e expres-
sões tradicionais, de grupos locais e de dife-
rentes formações étnicas e populacionais; 

XI – valorizar as atividades culturais de 
caráter criativo, inovador ou experimental; 

XII – apoiar a formação, capacitação e 
aperfeiçoamento de agentes culturais públi-
cos e privados; 

XIII – valorizar a língua portuguesa e as 
diversas línguas e culturas que formam a so-
ciedade brasileira; 

XIV – promover a difusão e a valorização 
das expressões culturais brasileiras no exte-
rior, assim como o intercâmbio cultural com 
outros países;

XV – apoiar a dimensão cultural dos pro-
cessos multilaterais internacionais baseados 
na diversidade cultural; 

XVI – valorizar o saber de artistas, mes-
tres de culturas tradicionais, técnicos, pesqui-
sadores, pensadores e estudiosos da arte e 
da cultura; 

XVII – fortalecer as instituições culturais 
brasileiras;

XVIII – apoiar projetos de repatriamen-
to de bens culturais brasileiros depositados 
em espaços públicos e particulares de outros 
países.

§ 1º Para o alcance dos seus objetivos, 
o Procultura apoiará, por meio de seus me-
canismos e desde que presentes a dimensão 
cultural e o predominante interesse público, 
as seguintes ações:

I – produção e difusão de obras de cará-
ter artístico e cultural, incluindo a remuneração 
de direitos autorais;

II – realização de exposições, festivais, 
feiras, espetáculos e outros projetos, no País 
e no exterior, inclusive a cobertura de despe-
sas com transporte e seguro de objetos de 
valor cultural; 

III – concessão de prêmios mediante se-
leções públicas; 

IV – instalação e manutenção de cursos 
para formar, especializar e profissionalizar 
agentes culturais públicos e privados; 

V – realização de levantamentos, es-
tudos, pesquisas e curadorias nas diversas 
áreas da cultura;

VI – concessão de bolsas de estudo, de 
pesquisa, de criação, de trabalho e de residên-
cias artísticas no Brasil ou no exterior, a au-
tores, arte-educadores, artistas, estudiosos e 
técnicos brasileiros ou estrangeiros residentes 
no País ou vinculados à cultura brasileira; 

VII – aquisição de bens culturais para 
distribuição pública, inclusive de ingressos 
para eventos artísticos;

VIII – aquisição, preservação, organiza-
ção, digitalização e outras formas de difusão 
de acervos, arquivos e coleções;
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IX – construção, formação, organização, 
manutenção e ampliação de museus, biblio-
tecas, centros culturais, cinematecas, teatros, 
territórios arqueológicos e de paisagem cultu-
ral, além de outros equipamentos culturais e 
obras artísticas em espaço público;

X – elaboração de planos anuais e pluria-
nuais de instituições e grupos culturais;

XI – digitalização de acervos, arquivos 
e coleções, bem como a produção de conte-
údos digitais, jogos eletrônicos, vídeo-arte, e 
o fomento à cultura digital;

XII – aquisição de imóveis tombados pela 
União, Estados ou Municípios ou localizados 
em áreas sob proteção federal, com a estrita 
finalidade de instalação de equipamentos cul-
turais de acesso público;

XIII – conservação e restauração de imó-
veis, monumentos, logradouros, sítios, espaços 
e demais objetos, inclusive naturais, tombados 
pela União, Estados ou Municípios ou localiza-
dos em áreas sob proteção federal;

XIV – restauração de obras de arte, do-
cumentos artísticos e bens móveis de reco-
nhecidos valores culturais;

XV – realização de intercâmbio cultural, 
nacional ou internacional;

XVI – aquisição de obras de arte por co-
leções privadas de interesse público; 

XVII – apoio a projetos culturais não pre-
vistos nos incisos I a XVI e considerados rele-
vantes pela Comissão Nacional de Incentivo 
e Fomento à Cultura – CNIC.

§ 2º O apoio de que trata esta lei somente 
será concedido a projetos culturais cuja exibi-
ção, utilização e circulação dos bens culturais 
deles resultantes sejam oferecidos ao público 
em geral, gratuitamente ou mediante cobran-
ça de ingresso.

§ 3º É vedada a concessão de incentivo 
a obras, produtos, eventos ou outros decor-
rentes, destinados ou circunscritos a coleções 
particulares ou circuitos privados que estabe-
leçam limitações de acesso.

Seção II 
Da Participação da Sociedade na  

Gestão do Procultura

Art. 4º O Procultura observará as diretrizes es-
tabelecidas pela CNIC, órgão colegiado do Ministério 
da Cultura, com composição paritária entre governo 
e sociedade civil/empresariado, presidida e nomeada 

pelo Ministro de Estado da Cultura, assegurada na 
composição a diversidade regional e cultural.

Art. 5º Integrarão a representação da socieda-
de civil na CNIC e nas CNICs Setoriais os seguintes 
setores:

I – um representante dos artistas, acadê-
micos e especialistas com ampla legitimidade e 
idoneidade, eleitos diretamente pela classe;

II – um representante do empresariado 
brasileiro; 

III – seis representantes de entidades 
associativas dos setores culturais e artísticos 
de âmbito nacional, selecionados pelas enti-
dades nacionais de representação das áreas 
culturais.

§ 1º Os membros e seus respectivos pri-
meiro e segundo suplentes referidos nos inci-
sos I, II e III terão mandato de dois anos, permi-
tida uma única recondução, sendo o processo 
de sua indicação pelos artistas, sociedade civil/
empresariado estabelecido em ato específico 
do Ministro de Estado da Cultura.

§ 2º As reuniões da CNIC serão públicas 
e todas as suas decisões serão disponibiliza-
das em sítio na internet.

§ 3º O Ministro de Estado da Cultura pre-
sidirá a CNIC e terá direito a voto, inclusive o 
de qualidade. 

§ 4º Ficam criadas as CNICs Setoriais, 
órgãos com representação paritária do governo 
e da sociedade civil que subsidiarão a decisão 
do Ministério da Cultura sobre projetos cultu-
rais, cuja composição e funcionamento serão 
definidos em regulamento.

§ 5º Integrarão a representação gover-
namental na CNIC:

I – o Ministro da Cultura;
II – os Presidentes das seguintes entida-

des vinculadas ao Ministério da Cultura:
a) Fundação Nacional de Arte;
b) Fundação Biblioteca Nacional;
c) Fundação Casa de Rui Barbosa;
d) Instituto do Patrimônio Histórico e Ar-

tístico Nacional – IPHAN;
e) Instituto Brasileiro de Museus – 

IBRAM;
f) Fundação Cultural Palmares;
III – o Presidente da entidade nacional 

que congregar os Secretários de Cultura das 
Unidades Federadas.
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Art. 6º Compete à CNIC:

I – estabelecer as diretrizes da política 
de utilização dos recursos do Procultura, por 
meio da aprovação do plano de ação anual, 
em consonância com as diretrizes do Plano 
Nacional de Cultura e do Conselho Nacional 
de Política Cultural;

II – propor programas setoriais de arte e 
cultura para o FNC, a partir das diretrizes es-
tabelecidas nos planos setoriais elaborados 
pelas CNICs Setoriais;

III – deliberar sobre questões relevantes 
para o fomento e incentivo à cultura;

IV – aprovar a proposta de programação 
orçamentária dos recursos do Procultura e 
avaliar sua execução; 

V – estabelecer, quando couber, priorida-
des e procedimentos para uso dos mecanismos 
previstos no art. 2º, incisos I e II;

VI – fornecer subsídios para avaliação do 
Procultura e propor medidas para seu aper-
feiçoamento; 

VII – exercer outras atribuições que lhe 
forem conferidas pelo seu presidente; 

VIII – atuar como segunda instância re-
cursal, procedendo ao julgamento de recursos 
interpostos em face de decisões das CNICs 
Setoriais sobre os todos assuntos de compe-
tência desta, inclusive aprovação de projetos 
culturais proposto por meio de mecanismo de 
incentivo fiscal. 

Parágrafo único. Em relação à competência esta-
belecida no item VIII acima, é facultado ao proponente 
recorrer da decisão da CNIC ao Ministro da Cultura 
como última instância administrativa recursal.

Seção III 
Dos Procedimentos e Critérios para  

Avaliação de Projetos Culturais

Art. 7º Para receber apoio dos mecanismos pre-
vistos no art. 2º, incisos I e II, os projetos culturais se-
rão analisados conforme diretrizes fixadas pela CNIC 
e aprovados pelo Ministério da Cultura, conforme re-
gulamento. 

§ 1º Para análise inaugural e acompa-
nhamento dos projetos previstos no caput, 
poderão ser contratados especialistas ou ins-
tituições especializadas, permitida, em acrés-
cimo à remuneração, a indenização de des-
pesas com o deslocamento, quando houver, 
e a ajuda de custos.

§ 2º Os pareceres previstos no § 1º de-
vem ser fundamentados e submetidos à apre-
ciação do órgão responsável do Ministério da 
Cultura.

§ 3º O especialista designado para ava-
liação deverá possuir notório saber na área 
do projeto.

Art. 8º A análise, seleção e classificação 
dos projetos culturais serão feitas mediante a 
utilização de critérios objetivos de habilitação 
e avaliação.

§ 1º A habilitação, de caráter eliminatório, 
visa determinar o enquadramento do projeto 
nos objetivos do Procultura.

§ 2º O enquadramento, para efeito de 
habilitação do projeto, far-se-á mediante a 
utilização dos seguintes critérios : 

I – adequação orçamentária, a partir da 
compatibilidade dos valores com os parâme-
tros de mercado; e

II – capacidade técnica e operacional do 
proponente, baseada no histórico de execução 
de projetos culturais por ele realizados, com 
uso de benefício fiscal, conforme estabelecido 
em regulamento.

§ 3º A avaliação dar-se-á segundo os 
seguintes critérios: 

I – Quanto ao acesso:
gratuidade total, a preços populares ou 

gratuidade de, no mínimo, dez por cento do 
total do produto cultural resultante do projeto 
(um ponto); 

ações proativas de inclusão social ou 
acessibilidade (um ponto);

licenciamento não exclusivo e pelo tempo 
de proteção da obra, que disponibilize gratuita-
mente o conteúdo do produto cultural resultante 
do projeto, para uso não comercial, com fins 
educacionais e culturais, na forma de recursos 
abertos publicados em formatos que facilitem 
a utilização e edição, adaptáveis a diferentes 
plataformas tecnológicas (um ponto). 

II – Quanto à natureza do projeto:
a) produção independente (dois pontos);
b) núcleos artísticos com trabalho con-

tinuado ou cooperativas de segmento cultural 
(dois pontos);

c) plano anual ou plurianual apresenta-
do por entidades sem finalidade lucrativa de 
natureza cultural (dois pontos);

d) formação e manutenção de acervos 
com acesso público (dois pontos);



51684 Quarta-feira 15 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2010

e) construção, restauro, preservação ou 
manutenção de patrimônio cultural, material 
ou imaterial, museológico, arquivístico e biblio-
gráfico, com acesso público, ou tombado em 
qualquer esfera da Federação (dois pontos);

f) aquisição de objeto, acervo ou coleção 
tombada ou declarada de interesse publico 
(dois pontos).

III – Quanto ao alcance do projeto e seu 
impacto cultural:

alcance do projeto em mais de uma re-
gião do país (um ponto); 

ações de mediação cultural e formação 
de público (um ponto); 

formação de gestores culturais e/ou ca-
pacitação profissional na área artística cultural 
(um ponto); 

natureza experimental ou de pesquisa 
e desenvolvimento de novas linguagens (um 
ponto); 

difusão da cultura brasileira no exterior 
e intercâmbio cultural (um ponto). 

§ 4º Os projetos culturais mencionados 
no caput não poderão ser objeto de aprecia-
ção subjetiva quanto ao seu valor artístico ou 
cultural.

§ 5º Os projetos habilitados e avaliados 
de acordo com os critérios estabelecidos no 
§ 3º deste artigo serão beneficiados com as 
seguintes alíquotas de incentivo fiscal: 

quarenta por cento para projetos que perfaçam 
pelo menos três pontos, a partir do atendimento de 
quaisquer dos critérios estabelecidos em qualquer 
grupo; 

sessenta por cento para projetos que perfaçam 
de quatro a cinco pontos, a partir do atendimento de 
quaisquer dos critérios estabelecidos em qualquer 
grupo; 

oitenta por cento para projetos que perfaçam mais 
de cinco pontos, a partir do atendimento de quaisquer 
dos critérios estabelecidos em qualquer grupo. 

Art. 9º O recebimento dos projetos culturais dar-
se-á a qualquer tempo no decorrer do ano 

§ 1º O proponente indicará o mecanismo 
e a modalidade mais adequados para financia-
mento de seu projeto entre aqueles previstos 
no art. 2º, incisos I e II, e art. 16, observada a 
classificação obtida no procedimento de ava-
liação previsto nesta Seção.

§ 2º O emprego de recursos de capital 
nos projetos culturais observará as seguintes 
condições:

I – os bens de capital adquiridos devem 
ser vinculados ao projeto cultural e serem ne-
cessários ao êxito do seu objeto;

II – deverá ser demonstrada pelo propo-
nente a economicidade da opção de aquisição 
de bens de capital, em detrimento da opção 
pela locação; 

III – deverá ser assegurada a continui-
dade da destinação cultural do bem adquirido, 
prevendo-se, ainda, cláusula de reversão no 
caso de desvio de finalidade.

§ 3º Os proponentes que desenvolvam 
atividades permanentes poderão apresentar 
plano anual ou plurianual de atividades, nos 
termos definidos em regulamento, para fins 
de utilização dos mecanismos previstos no 
art. 2º, incisos I e II.

§ 4º O plano anual previsto no parágrafo 
anterior poderá conter despesas administra-
tivas, observado o limite de quinze por cento 
de seu valor total.

Art. 10. A avaliação dos projetos culturais será 
concluída no prazo de trinta dias, prorrogáveis por 
igual período, contados a partir da data da apresen-
tação de todos os documentos necessários pelo pro-
ponente e do cumprimento das diligências que lhe 
forem solicitadas.

§ 1º Caso seja habilitado o projeto cul-
tural nos termos do art. 8º, § 1º, e a partir do 
exame objetivo descrito no art. 8º, §§ 2º e 3º, 
o projeto será encaminhado à CNIC Setorial, 
que avaliará e deliberará sobre sua aprovação 
ou reprovação.

§ 2º Da decisão da CNIC Setorial caberá 
pedido de reconsideração a mesma, no pra-
zo de dez dias a contar de sua publicação no 
Diário Oficial da União.

§ 3º Interposto o pedido de reconsidera-
ção de que trata o § 2º, a CNIC Setorial poderá 
reconsiderá-la ou, no caso de indeferimento 
total ou parcial, encaminhará o recurso à apre-
ciação da CNIC, nos termos do art. 6º, inciso 
VIII desta lei. 

§ 4º Caberá ao Ministro de Estado da 
Cultura nos termos do art. 6º, parágrafo único, 
a decisão em última instância de recurso.
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CAPÍTULO II 
Do Fundo Nacional da Cultura

Seção I 
Da Finalidade, Constituição e Gestão

Art. 11. O Fundo Nacional da Cultura – FNC, 
criado pela Lei nº 7.505, de 2 de julho de 1986 e rati-
ficado pela Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991, 
vinculado ao Ministério da Cultura, fica mantido como 
fundo de natureza contábil e financeira, com prazo 
indeterminado de duração, de acordo com as regras 
definidas nesta lei.

Art. 12. O FNC será o principal mecanismo de 
fomento, incentivo e financiamento à cultura.

§ 1º Oitenta por cento dos recursos do 
FNC serão destinados aos proponentes cul-
turais da sociedade civil não vinculados a pa-
trocinador incentivado ou a poder público nos 
entes federados, deduzidos os repasses pre-
vistos no art. 21.

§ 2º É vedada a utilização de recursos do 
FNC com despesas de manutenção administra-
tiva do Governo Federal, estadual e municipal, 
bem como de suas entidades vinculadas.

Art. 13. O FNC será administrado pelo Ministério 
da Cultura, na forma estabelecida no regulamento, e 
apoiará projetos culturais por meio das modalidades 
descritas no art. 16. 

Art. 14. Ficam criadas no FNC as seguintes cate-
gorias de programações específicas, denominadas:

I – Fundo Setorial das Artes Visuais;
II – Fundo Setorial do Teatro;
III – Fundo Setorial do Circo;
IV – Fundo Setorial da Dança;
V – Fundo Setorial da Música;
VI – Fundo Setorial do Acesso e Diver-

sidade;
VII – Fundo Setorial do Patrimônio e Me-

mória;
VIII – Fundo Setorial do Livro, Leitura, 

Literatura e Língua Portuguesa;
IX – Fundo de Ações Transversais e 

Equalização de Políticas Culturais;
X – Fundo Setorial do Audiovisual, cria-

do pela Lei nº 11.437, de 28 de dezembro de 
2006; 

XI – Fundo Setorial de Culturas Popu-
lares;

XII – Fundo Setorial de Museus e Me-
mórias;

XIII – Fundo Setorial de Incentivo à Inova-
ção do Audiovisual destinado exclusivamente 

ao fomento, na modalidade de aplicação não 
reembolsável, de projetos:

a) audiovisuais culturais de curta e mé-
dia metragem;

b) de renovação de linguagem das obras 
audiovisuais;

c) para formação de mão-de-obra;
d) para realização de festivais no Brasil 

ou exterior;
e) de mostras e preservação ou difusão 

de acervo de obras audiovisuais; 
que envolvam pesquisa, crítica e reflexão 

sobre audiovisual.

Seção II 
Dos Recursos e suas Aplicações

Art. 15. São receitas do FNC:

I – dotações consignadas na lei orçamen-
tária anual e seus créditos adicionais;

II – doações e legados nos termos da 
legislação vigente; 

III – subvenções e auxílios de entidades 
de qualquer natureza, inclusive de organismos 
internacionais; 

IV – saldos não utilizados na execução 
dos projetos culturais financiados com recur-
sos dos mecanismos previstos no art. 2º, in-
cisos I e II;

V – devolução de recursos determina-
dos pelo não cumprimento ou desaprovação 
de contas de projetos culturais custeados pe-
los mecanismos previstos no art. 2º, incisos 
I e II;

VI – um por cento da arrecadação dos 
Fundos de Investimentos Regionais a que se 
refere a Lei nº 8.167, de 16 de janeiro de 1991, 
obedecida na aplicação a respectiva origem 
geográfica regional; 

VII – três por cento da arrecadação bruta 
dos concursos de prognósticos e loterias fede-
rais e similares cuja realização estiver sujeita 
a autorização federal, deduzindo-se este valor 
dos montantes destinados aos prêmios; 

VIII – reembolso das operações de em-
préstimo realizadas por meio do FNC, a título 
de financiamento reembolsável, observados 
critérios de remuneração que, no mínimo, lhes 
preserve o valor real; 

IX – retorno dos resultados econômicos 
provenientes dos investimentos em empre-
sas e projetos culturais feitos com recursos 
do FNC;
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X – resultado das aplicações em títulos 
públicos federais, obedecida a legislação vi-
gente sobre a matéria;

XI – conversão da dívida externa com 
entidades e órgãos estrangeiros, unicamente 
mediante doações, no limite a ser fixado pelo 
Ministério da Fazenda, observadas as normas 
e procedimentos do Banco Central do Brasil; 

XII – recursos provenientes da arreca-
dação da Loteria Federal da Cultura, criada 
por lei específica; 

XIII – saldos de exercícios anteriores;
XIV – produto do rendimento de suas 

aplicações em programas e projetos culturais, 
bem como nos fundos de investimentos refe-
ridos no art. 42; 

XV – empréstimos de instituições finan-
ceiras ou outras entidades; 

XVI – outras receitas que lhe vierem a 
ser destinadas.

§ 1º Os recursos previstos no inciso XII 
serão destinados, em sua integralidade, aos 
Fundos previstos no art. 14, incisos I, II e III. 

§ 2º As receitas previstas neste artigo 
não contemplarão o Fundo Setorial de Audio-
visual, que se regerá pela Lei nº 11.437, de 
28 de dezembro de 2006.

Art. 16. Os recursos do FNC serão aplicados nas 
seguintes modalidades:

I – não-reembolsáveis, na forma do re-
gulamento, para:

a) apoio a projetos culturais; 
b) equalização de encargos financeiros 

e constituição de fundos de aval nas opera-
ções de crédito;

II – reembolsáveis, destinados ao estí-
mulo da atividade produtiva das empresas de 
natureza cultural e pessoas físicas, mediante 
a concessão de empréstimos; 

III – investimento, por meio de associação 
a empresas e projetos culturais e da aquisição 
de quotas de fundos privados, com participa-
ção econômica nos resultados.

§ 1º As transferências de que trata o in-
ciso I do caput dar-se-ão preponderantemen-
te por meio de editais de seleção pública de 
projetos culturais.

§ 2º Nos casos previstos nos incisos II 
e III do caput, o Ministério da Cultura definirá 
com os agentes financeiros credenciados a 
taxa de administração, os prazos de carência, 

os juros limites, as garantias exigidas e as for-
mas de pagamento.

§ 3º Os riscos das operações previstas 
no parágrafo anterior serão assumidos, soli-
dariamente pelo FNC e pelos agentes finan-
ceiros credenciados, na forma que dispuser 
o regulamento.

§ 4º A taxa de administração a que se 
refere o § 2º não poderá ser superior a três 
por cento dos recursos disponibilizados para 
o financiamento. 

§ 5º Para o financiamento de que trata o 
inciso II, serão fixadas taxas de remuneração 
que, no mínimo, preservem o valor original-
mente concedido.

Art. 17. Os custos referentes à gestão do FNC 
com planejamento, estudos, acompanhamento, avalia-
ção e divulgação de resultados, incluídas a aquisição 
ou a locação de equipamentos e bens necessários ao 
cumprimento de seus objetivos, não poderão ultrapas-
sar cinco por cento de suas receitas, observados o li-
mite fixado anualmente por ato da CNIC e o disposto 
no § 2º do art. 12.

Seção III 
Dos Fundos

Art. 18. O FNC alocará recursos da ordem de dez 
a trinta por cento de sua dotação global, conforme re-
comendação da CNIC, nos Fundos Setoriais referidos 
nos incisos I a VII, IX e XII do art. 14.

§ 1º Além dos recursos oriundos da dota-
ção global do FNC, que não poderá ser inferior 
ao limite anual da renúncia fiscal, os Fundos 
Setoriais mencionados no caput poderão re-
ceber, na forma da lei, contribuições e outros 
recolhimentos, destinados a programações 
específicas.

§ 2º Fica excluída dos limites de que tra-
ta o caput deste artigo, a arrecadação própria 
prevista no parágrafo anterior.

§ 3º Os recursos alocados no Fundo 
Setorial de Ações Transversais e Equalização 
serão utilizados no cumprimento dos objetivos 
previstos no art. 3º, inciso II, e para custear 
projetos cuja execução não seja possível ou 
adequada por meio dos demais fundos pre-
vistos no art. 14, independentemente de sua 
previsão no plano anual do Procultura.

Art. 19. O FNC financiará projetos culturais apre-
sentados por pessoas físicas e pessoas jurídicas de 
direito público e de direito privado, com ou sem fins 
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lucrativos, observado o disposto no art. 35 da Lei Com-
plementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

§ 1º Poderá ser dispensada contrapar-
tida do proponente no âmbito de programas 
setoriais definidos pela CNIC.

§ 2º Nos casos em que a contrapartida for 
exigida, o proponente deverá comprovar que 
dispõe de recursos financeiros ou de bens ou 
serviços, se economicamente mensuráveis, 
para complementar o montante aportado pelo 
FNC, ou que está assegurada a obtenção de 
financiamento por outra fonte.

§ 3º Os projetos culturais previstos no ca-
put poderão conter despesas administrativas 
de até quinze por cento de seu custo total.

Art. 20. Fica autorizada a composição financeira 
de recursos do FNC com recursos de pessoas jurídi-
cas de direito público ou de direito privado, com fins 
lucrativos para apoio compartilhado de programas e 
ações culturais de interesse estratégico, para o desen-
volvimento das cadeias produtivas da cultura. 

§ 1º O aporte dos recursos das pesso-
as jurídicas de direito público ou de direito 
privado previsto neste artigo não gozará de 
incentivo fiscal.

§ 2º A concessão de recursos financeiros, 
materiais ou de infraestrutura pelo FNC será 
formalizada por meio de convênios e contra-
tos específicos.

CAPÍTULO III 
Do Apoio ao Financiamento  

Do Sistema Nacional de Cultura

Art. 21. A União deverá destinar no mínimo trinta 
por cento de recursos do FNC, por meio de transferên-
cia direta, a fundos públicos de Municípios, Estados 
e Distrito Federal.

§ 1º Os recursos previstos no caput serão 
destinados a políticas, programas, projetos e 
ações previstas no Plano Nacional de Cultura 
ou nos planos decenais de cultura oficialmen-
te instituídos pelos Estados, Distrito Federal e 
Municípios, e para o financiamento de proje-
tos culturais escolhidos pelo respectivo ente 
federado por meio de seleção pública, com 
observância dos objetivos desta lei.

§ 2º Do montante geral destinado aos 
Estados, cinquenta por cento será repassado 
aos respectivos Municípios.

§ 3º A transferência prevista neste artigo 
está condicionada à existência, nos respecti-
vos entes federados, de:

I – fundo de cultura;
II – plano de cultura, em vigor no prazo 

de até um ano após a publicação desta lei; 
III – órgão colegiado oficialmente institu-

ído para a gestão democrática e transparente 
dos recursos culturais, em que a sociedade 
civil tenha representação no mínimo paritária, 
assegurada em sua composição a diversidade 
regional e cultural.

§ 4º A gestão estadual e municipal dos 
recursos oriundos de repasses do FNC deverá 
ser submetida ao órgão colegiado previsto no 
§ 3º, inciso III, e observar os procedimentos 
de análise previstos nos arts. 7º a 10.

§ 5º Será exigida dos entes federados 
contrapartida para as transferências previstas 
na forma do caput deste artigo, observadas as 
normas fixadas pela Lei de Diretrizes Orça-
mentárias para as transferências voluntárias 
da União a entes federados.

Art. 22. Os critérios de aporte de recursos do FNC 
deverão considerar a participação da unidade da Fe-
deração na distribuição total de recursos federais para 
a cultura, com vistas a promover a desconcentração 
regional do investimento, devendo ser aplicado, no mí-
nimo, dez por cento em cada região do País.

Parágrafo único. O domicílio do beneficiário de-
terminará a região de enquadramento do projeto.

Art. 23. Com a finalidade de descentralizar a aná-
lise de projetos culturais, a União poderá solicitar aos 
órgãos colegiados estaduais previstos no art. 21, § 3º, 
inciso III, subsídios à avaliação dos projetos culturais 
prevista no art. 10.

CAPÍTULO IV 
Do Incentivo Fiscal a projetos Culturais

Art. 24. Poderão ser deduzidos do imposto sobre 
a renda devido, apurado na declaração de ajuste anual 
pelas pessoas físicas ou em cada período de apuração, 
trimestral ou anual, pela pessoa jurídica tributada com 
base no lucro real, os valores despendidos a título de 
doação ou patrocínio incentivados a projetos culturais 
aprovados pelo Ministério da Cultura. 

§ 1º Observados os demais limites pre-
vistos nesta lei, as deduções de que trata o 
caput ficam limitadas:

I – relativamente à pessoa física, a oito 
por cento do imposto sobre a renda devido na 
declaração de ajuste anual; 

II – relativamente à pessoa jurídica tri-
butada com base no lucro real, cuja receita 
bruta seja de até trezentos milhões de reais, 
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a oito por cento do imposto sobre a renda da 
pessoa jurídica devido em cada período de 
apuração, obedecido o limite de dedução glo-
bal da soma das deduções, estabelecido no 
art. 69, e o disposto no art. 3º, § 4º, da Lei nº 
9.249, de 26 de dezembro de 1995;

III – relativamente à pessoa jurídica tribu-
tada com base no lucro real, cuja receita bru-
ta seja maior que trezentos milhões de reais, 
a quatro por cento do imposto sobre a renda 
da pessoa jurídica devido em cada período 
de apuração, obedecido o limite de dedução 
global da soma das deduções, estabelecido 
no art. 69, e o disposto no art. 3º, § 4º, da Lei 
nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995.

§ 2º A dedução de que trata o § 1º, in-
ciso I:

I – está limitada ao valor das doações 
ou patrocínios incentivados efetuados no ano-
calendário a que se referir a declaração de 
ajuste anual;

II – observados os limites específicos 
previstos nesta lei, fica sujeita ao limite de dez 
por cento conjuntamente com as deduções de 
que trata o art. 22 da Lei nº 9.532, de 10 de 
dezembro de 1997 ;

III – aplica-se somente ao modelo com-
pleto de declaração de ajuste anual.

§ 3º Equiparam-se à doação incentivada:
I – a hipótese prevista no art. 26; 
II – a transferência de recursos financei-

ros ao FNC; 
III – a transferência de recursos, até o 

ano-calendário de 2015, inclusive, previamente 
autorizada pelo Ministério da Cultura, para o 
patrimônio de fundações que tenham como ob-
jeto a atuação cultural, podendo ser deduzido 
do imposto sobre a renda devido o valor efeti-
vamente correspondente à transferência.

§ 4º O patrimônio referido no § 3º, inciso 
III, deverá ser constituído na forma do art. 62 do 
Código Civil, de modo que apenas seus frutos 
e rendimentos sejam revertidos para o custeio 
e a aquisição de bens de capital necessários 
às atividades da fundação.

§ 5º A utilização do limite de oito por cento 
estabelecido no § 1º, inciso II, fica condicionada 
à destinação de, no mínimo, quatro por cento 
a projetos de produção independente. 

Art. 25. A pessoa física poderá optar pela doação 
incentivada prevista no art. 24, § 3º, inciso II, direta-
mente em sua Declaração de Ajuste Anual, desde que 
entregue eletronicamente e de forma tempestiva.

§ 1º A dedução de que trata o caput está 
sujeita aos limites de até:

I – três por cento do imposto sobre a ren-
da devido na Declaração de Ajuste Anual;

II – dez por cento, conjuntamente com 
as deduções de que trata o art. 24, § 2º, in-
ciso II.

§ 2º O pagamento da doação incentiva-
da deve ser efetuado em moeda corrente até 
a data de vencimento da primeira quota ou 
quota única do imposto, observadas as ins-
truções específicas da Secretaria da Receita 
Federal do Brasil.

§ 3º O não pagamento da doação incen-
tivada no prazo estabelecido no § 2º implica 
a glosa definitiva desta parcela de dedução, 
ficando a pessoa física obrigada ao recolhi-
mento da diferença de imposto devido apu-
rado na declaração de ajuste anual com os 
acréscimos legais.

Art. 26. Além das hipóteses de dedução de que 
trata o art. 24, poderão ser deduzidas do imposto sobre 
a renda devido, nas condições e nos limites previstos 
no art. 24, §§ 1º e 2º, conforme sua natureza, as des-
pesas efetuadas por contribuintes pessoas físicas ou 
pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, 
observados os limites previstos nos incisos do § 1º 
do art. 24, com o objetivo de conservar, preservar ou 
restaurar patrimônio material edificado de sua proprie-
dade ou sob sua posse legítima, tombado pelo Poder 
Público, desde que o projeto de intervenção tenha sido 
aprovado pelo Ministério da Cultura, conforme dispu-
ser o regulamento.

Art. 27. Os contribuintes pessoas físicas poderão 
deduzir do imposto sobre a renda devido, a título de 
doação ou patrocínio incentivados, independentemen-
te do enquadramento obtido pelo projeto nos termos 
do art. 8º, as quantias efetivamente despendidas nos 
projetos culturais previamente aprovados pelo Minis-
tério da Cultura, e os contribuintes pessoas jurídicas 
tributadas com base no lucro real poderão deduzir do 
imposto sobre a renda devido, quarenta por cento, 
sessenta por cento ou oitenta por cento dos valores 
despendidos a título de doação ou patrocínio incenti-
vados, observado o enquadramento obtido pelos cri-
térios previstos no art. 8º. 

§ 1º O valor dos bens móveis ou imóveis 
doados corresponderá:

I – no caso de pessoa jurídica, ao seu 
valor contábil, desde que não exceda ao valor 
de mercado; 
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II – no caso de pessoa física, ao valor 
constante de sua declaração de ajuste anual.

§ 2º Quando a doação incentivada for 
efetuada por valores superiores aos previstos 
no § 1º deverá ser apurado ganho de capital, 
nos termos da legislação vigente.

§ 3º A pessoa jurídica tributada com base 
no lucro real poderá abater a doação ou patro-
cínio incentivados como despesa operacional, 
não podendo o benefício fiscal exceder ao li-
mite de cem por cento.

Art. 28. Na hipótese da doação incentivada em 
bens, o doador deverá:

I – comprovar a propriedade dos bens, 
mediante documentação hábil; 

II – baixar os bens doados na declara-
ção de bens e direitos, quando se tratar de 
pessoa física, e na escrituração, no caso de 
pessoa jurídica.

Art. 29. O proponente deve emitir recibo em favor 
do doador ou patrocinador incentivados, assinado por 
pessoa competente, conforme instruções da Secretaria 
da Receita Federal do Brasil.

Art. 30. Não será superior a dez por cento do 
limite de renúncia anual o montante utilizado para o 
incentivo a projetos culturais apresentados com o ob-
jetivo de financiar: 

I – a manutenção de equipamentos cul-
turais pertencentes ao Poder Público; 

II – ações empreendidas pelo Poder Pú-
blico, de acordo com as suas finalidades ins-
titucionais; 

III – ações executadas por organizações 
do terceiro setor que administram equipamen-
tos culturais, programas e ações oriundos da 
administração pública.

Art. 31. São vedados a doação e o pa-
trocínio incentivados a pessoa ou instituição 
vinculada ao patrocinador ou doador.

§ 1º Consideram-se vinculados ao patro-
cinador ou doador:

I – a pessoa jurídica da qual o patroci-
nador ou o doador seja titular, administrador, 
gerente, acionista ou sócio, na data da opera-
ção ou nos doze meses anteriores;

II – o cônjuge, os parentes até o terceiro 
grau, inclusive os afins, e os dependentes do 
patrocinador, do doador ou dos titulares, ad-
ministradores, acionistas ou sócios de pessoa 
jurídica vinculada ao patrocinador ou ao doa-
dor, nos termos do inciso I; 

III – a pessoa jurídica coligada, controla-
dora ou controlada, ou que tenha como titula-
res, administradores, acionistas ou sócios algu-
ma das pessoas a que se refere o inciso II.

§ 2º Não se aplica a vedação prevista 
neste artigo às pessoas jurídicas de direito 
privado sem fins lucrativos e com finalidade 
cultural criadas pelo patrocinador, desde que 
formalmente constituídas, na forma da legis-
lação em vigor e que possuam projetos apro-
vados pelo Ministério da Cultura.

Art. 32. Os projetos culturais que buscam patro-
cínio incentivado poderão acolher despesas de ela-
boração, captação de recursos e administração, nos 
termos do regulamento.

Parágrafo único. A soma dessas despesas não 
poderá superar vinte por cento do total do projeto, com 
exceção dos projetos de valores de até cem salários 
mínimos, que podem prever esse tipo de despesa 
até o limite de vinte e cinco por cento do valor total 
do projeto.

CAPÍTULO V 
DO ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DOS  

RECURSOS DO PROCULTURA

Art. 33. Os recursos aportados pelo Procultura em 
projetos culturais por meio dos mecanismos previstos 
no art. 2º, incisos I e II, deverão ser depositados e mo-
vimentados em conta bancária específica, aberta em 
instituição financeira federal credenciada pelo Ministério 
da Cultura, devendo a respectiva prestação de contas 
ser apresentada nos termos do regulamento.

Art. 34. A propositura de projetos culturais ou 
aplicação dos recursos públicos neles aportados não 
poderá ser feita por meio de qualquer tipo de inter-
mediação.

Art. 35. Não configuram a intermediação prevista 
no artigo anterior:

a) a contratação de serviços necessários 
à elaboração de projetos para a obtenção de 
doação incentivada, patrocínio incentivado, bem 
como a captação de recursos ou a sua execução 
por pessoa jurídica de natureza cultural; 

b) a constituição de procuradores para 
atuação nos processos administrativos no âm-
bito do Ministério da Cultura.

Art. 36. O Ministério da Cultura instituirá o Siste-
ma Nacional de Informações e Indicadores Culturais 
e o Cadastro Nacional de Proponentes e Patrocina-
dores, que deverão reunir, integrar e difundir as in-
formações relativas ao fomento cultural em todos os 
entes federados.
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Parágrafo único. O Poder Executivo, por intermé-
dio do Ministério da Cultura, implementará sistema de 
informações específico para fins de gestão e operacio-
nalização de todos os mecanismos e modalidades de 
execução de projetos culturais previstos nesta lei.

Art. 37. O Ministério da Cultura publicará anual-
mente, no Portal da Transparência do Governo Fede-
ral, até 30 de abril, o montante captado pelo Procultura 
no ano-calendário anterior, com valores devidamente 
discriminados por proponente, doador e patrocinador, 
ressaltando os setores e programas por eles incen-
tivados.

Art. 38. O Ministério da Cultura publicará anu-
almente, no Portal da Transparência do Governo Fe-
deral, até 30 de abril, o montante alocado pelo FNC 
no ano-calendário anterior, com valores devidamente 
discriminados por proponente, ressaltando setores e 
programas.

Art. 39. Serão fixados, periodicamente, indicado-
res para o monitoramento e avaliação dos resultados 
do Procultura com base em critérios de economia, efi-
ciência, eficácia, qualidade e também de desempenho 
dos entes federados.

Art. 40. O Ministério da Cultura estabelecerá pre-
miação anual com a finalidade de estimular e valorizar 
as melhores práticas de agentes públicos e privados 
dos mecanismos de fomento previstos nesta lei.

CAPÍTULO VI 
Do Estímulo às Atividades Culturais  
Com Potencial de Retorno Comercial

Art. 41. Os recursos do Procultura provenientes 
do FNC serão empregados em projetos culturais com 
potencial de retorno comercial exclusivamente para:

I – investimento retornável, garantida a 
participação do FNC no retorno comercial do 
projeto cultural; 

II – financiamento não retornável, con-
dicionado à gratuidade ou comprovada re-
dução nos valores dos produtos ou serviços 
culturais resultantes do projeto cultural, bem 
como à abrangência da circulação dos pro-
dutos ou serviços em pelo menos quatro re-
giões do País.

§ 1º Os recursos da modalidade investi-
mento não poderão ultrapassar vinte por cento 
da dotação anual do FNC.

§ 2º Os lucros obtidos pelo projeto ou 
bens culturais retornam ao FNC na proporção 
dos recursos nele aportados.

§ 3º Os projetos culturais deverão ser 
instruídos com as informações necessárias 

para sua análise econômico-financeira, con-
forme regulamento.

Art. 42. Fica autorizada a constituição de Fun-
dos de Investimento Cultural e Artístico – Ficarts, sob 
a forma de condomínio fechado, sem personalidade 
jurídica, caracterizando comunhão de recursos desti-
nados à aplicação em projetos culturais e artísticos, e 
administrados por instituição financeira autorizada a 
funcionar pelo Banco Central do Brasil.

§ 1º O patrimônio dos Ficarts será re-
presentado por quotas emitidas sob a forma 
escritural, alienadas ao público com a inter-
mediação da instituição administradora de 
cada Ficart.

§ 2º A administradora do Ficart será res-
ponsável pelas respectivas obrigações, inclu-
sive as relativas à retenção e ao recolhimento 
de tributos e outras obrigações de natureza 
tributária.

Art. 43. Compete à Comissão de Valores Mobili-
ários autorizar, disciplinar e fiscalizar a constituição, o 
funcionamento e a administração dos Ficarts, obser-
vadas as disposições desta lei e as normas aplicáveis 
aos fundos de investimento.

Parágrafo único. A Comissão de Valores Mo-
biliários comunicará a constituição dos Ficarts, bem 
como das respectivas administradoras, ao Ministério 
da Cultura.

Art. 44. Os bens e serviços culturais a serem fi-
nanciados pelos Ficarts serão aqueles considerados 
sustentáveis economicamente, baseados na avaliação 
dos administradores do Fundo.

§ 1º É vedada a aplicação de recursos 
de Ficart em projetos culturais que tenham 
participação majoritária de quotista do pró-
prio Fundo.

§ 2º Não serão beneficiadas pelo meca-
nismo de que trata este Capítulo as iniciati-
vas contempladas no Capítulo VII da Medida 
Provisória nº 2.228-1, de 6 de setembro de 
2001, alterada pela Lei nº 11.437, de 28 de 
dezembro de 2006.

Art. 45. As pessoas físicas e pessoas jurídicas 
tributadas com base no lucro real poderão deduzir do 
imposto sobre a renda devido os seguintes percentuais 
do valor despendido para aquisição de quotas dos Fi-
carts, obedecidos os limites referidos nos arts. 24 e 69 
desta lei, e art. 22 da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro 
de 1997, e o disposto no art. 3º, § 4º, da Lei nº 9.249, 
de 26 de dezembro de 1995.
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I – cem por cento, nos anos-calendário 
de 2010 a 2013; 

II – setenta e cinco por cento, no ano-
calendário de 2014. 

§ 1º Somente são dedutíveis do imposto 
devido as quantias aplicadas na aquisição de 
quotas dos Ficarts:

I – pela pessoa física, no ano-calendário a 
que se referir a declaração de ajuste anual; 

II – pela pessoa jurídica, no respectivo 
período de apuração de imposto.

§ 2º A dedução de que trata o § 1º inci-
dirá sobre o imposto devido:

I – no trimestre a que se referirem os 
investimentos, para as pessoas jurídicas que 
apuram o lucro real trimestral;

II – no ano-calendário, para as pessoas 
jurídicas que, tendo optado pelo recolhimen-
to do imposto por estimativa, apuram o lucro 
real anual; 

III – no ano-calendário, conforme ajuste 
em declaração de ajuste anual de rendimentos 
para a pessoa física.

§ 3º Em qualquer hipótese, não será 
dedutível a perda apurada na alienação das 
quotas dos Ficarts.

§ 4º A pessoa jurídica que alienar as 
quotas dos Ficarts somente poderá conside-
rar como custo de aquisição, na determinação 
do ganho de capital, os valores deduzidos na 
forma do § 2º na hipótese em que a aliena-
ção ocorra após cinco anos da data de sua 
aquisição.

Art. 46. A aplicação dos recursos dos Ficarts far-
se-á, exclusivamente, na:

I – contratação de pessoas jurídicas com 
sede no território brasileiro, tendo por finalida-
de exclusiva a execução de bens e serviços 
culturais;

II – participação na produção de bens e 
na execução de serviços culturais realizados 
por pessoas jurídicas de natureza cultural com 
sede no território brasileiro;

III – participação na construção, reforma 
e modernização de equipamentos culturais 
no País; 

IV – aquisição de ações de empresas de 
natureza cultural pelos Ficarts.

Art. 47. As quotas dos Ficarts, emitidas sempre 
sob a forma nominativa ou escritural, constituem va-

lores mobiliários sujeitos ao regime da legislação em 
vigor.

§ 1º Considera-se ganho de capital a 
diferença positiva entre o valor de cessão ou 
resgate da quota e o custo médio atualizado 
da aplicação, observadas as datas de apli-
cação, resgate ou cessão, nos termos da le-
gislação pertinente, respeitado o disposto no 
art. 45, § 4º.

§ 2º O ganho de capital será apurado 
em relação a cada resgate ou cessão, sendo 
permitida a compensação do prejuízo havi-
do em uma operação com o lucro obtido em 
outra, da mesma ou diferente espécie, desde 
que de renda variável, dentro do mesmo exer-
cício fiscal.

§ 3º Os rendimentos e ganhos de capital 
a que se refere este artigo, quando auferidos 
por investidores residentes ou domiciliados no 
exterior, sujeitam-se à tributação pelo imposto 
sobre a renda, nos termos do art. 81 da Lei nº 
8.981, de 20 de janeiro de 1995.

Art. 48. Os rendimentos e ganhos líquidos e de 
capital auferidos pela carteira de Ficart ficam isentos 
do imposto sobre a renda.

Art. 49. Os rendimentos e ganhos de capital dis-
tribuídos pelos Ficart, sob qualquer forma e qualquer 
que seja o beneficiário, sujeitam-se à incidência do 
imposto sobre a renda na fonte à alíquota de quinze 
por cento.

Art. 50. Os rendimentos auferidos no resgate de 
quotas quando da liquidação dos Ficarts ficam sujei-
tos ao imposto sobre a renda na fonte à alíquota de 
quinze por cento incidente sobre a diferença positiva 
entre o valor de resgate e o custo de aquisição das 
quotas, observado o art. 45, § 3º.

Art. 51. Os ganhos auferidos na alienação de 
quotas dos Ficarts são tributados à alíquota de quin-
ze por cento:

I – como ganho líquido quando auferidos 
por pessoa física em operações realizadas em 
bolsa e por pessoa jurídica em operações re-
alizadas dentro ou fora de bolsa; 

II – de acordo com as regras aplicáveis 
aos ganhos de capital na alienação de bens 
ou direitos de qualquer natureza quando au-
feridos por pessoa física em operações reali-
zadas fora de bolsa.

Parágrafo único. O imposto será pago até o último 
dia útil do mês subsequente àquele em que o ganho 
de capital foi auferido.
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Art. 52. O imposto pago ou retido nos termos dos 
arts. 49 a 51 será:

I – deduzido do devido no encerramen-
to de cada período de apuração ou na data 
da extinção, no caso de pessoa jurídica tri-
butada com base no lucro real, presumido ou 
arbitrado; 

II – definitivo, no caso de pessoa física 
e de pessoa jurídica isenta ou optante pelo 
Regime Especial Unificado de Arrecadação 
de Tributos e Contribuições devidos pelas Mi-
croempresas e Empresas de Pequeno Porte 
– SIMPLES NACIONAL, de que trata a Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro 
de 2006.

Art. 53. O tratamento fiscal previsto nos arts. 49 
a 51 somente incide sobre os rendimentos decorren-
tes de aplicações em Ficart que atendam a todos os 
requisitos previstos nesta lei e na respectiva regula-
mentação a ser baixada pela Comissão de Valores 
Mobiliários.

Parágrafo único. Na hipótese de o Ficart deixar 
de atender aos requisitos de que trata o caput, os ren-
dimentos e ganhos auferidos pelo cotista sujeitar-se-
ão à incidência de imposto sobe a renda à alíquota de 
vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento.

CAPÍTULO VII 
Das Infrações e Penalidaes

Art. 54. Na hipótese de dolo, fraude ou simulação, 
inclusive no caso de desvio de objeto, será aplicada, 
ao doador incentivado, ao patrocinador incentivado e 
ao beneficiário, multa correspondente a duas vezes o 
valor da vantagem recebida indevidamente.

Art. 55. Constitui crime, punível com a reclusão de 
dois a seis meses e multa de vinte por cento do valor 
do projeto, qualquer discriminação de natureza política 
que atente contra a liberdade de expressão, de ativida-
de intelectual e artística, de consciência ou crença, no 
andamento dos projetos a que se refere esta lei.

Art. 56. Constitui crime, punível com reclusão 
de dois a seis meses e multa de vinte por cento do 
valor do projeto, obter redução do imposto de renda 
utilizando-se fraudulentamente de qualquer benefício 
desta lei.

§ 1º No caso de pessoa jurídica res-
pondem pelo crime o acionista controlador 
e os administradores que para ele tenham 
concorrido.

§ 2º Na mesma pena incorre aquele que, 
recebendo recursos, bens ou valores em fun-

ção desta lei, deixa de promover, sem justa 
causa, atividade cultural objeto do incentivo.

CAPÍTULO VIII 
Das Disposições Finais

Art. 57. Serão destinados ao FNC pelo menos 
quarenta por cento das dotações do Ministério da Cul-
tura, quando da elaboração da proposta orçamentária, 
garantindo-se um valor nunca inferior ao montante da 
renúncia fiscal disponibilizado para o incentivo de que 
trata o Capítulo IV desta lei.

Art. 58. São impenhoráveis os recursos recebidos 
por proponentes para aplicação nos projetos culturais 
de que trata esta lei.

Parágrafo único. A impenhorabilidade prevista no 
caput não é oponível aos créditos da União.

Art. 59. A aprovação dos projetos culturais de 
que trata esta lei fica condicionada à comprovação, 
pelo proponente, da regularidade quanto à quitação 
de tributos federais e demais créditos inscritos em dí-
vida ativa da União.

Parágrafo único. Não serão objeto de contin-
genciamento as despesas previstas no Orçamento 
do Ministério da Cultura, com ações constantes do 
Anexo de Metas e Prioridades da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias.

Art. 60. A União poderá exigir, como condição 
para aprovação de projetos financiados com o míni-
mo de sessenta por cento de recursos incentivados, 
que lhe sejam licenciados, em caráter não exclusivo 
e de forma não onerosa, determinados direitos sobre 
as obras intelectuais resultantes da implementação de 
tais projetos, conforme dispuser o regulamento.

§ 1º A licença prevista neste artigo não 
caracteriza transferência de titularidade dos 
direitos e terá eficácia após prazo não inferior 
a três anos do encerramento do projeto, con-
forme disposto no regulamento, exclusivamente 
para fins não comerciais, e estritamente edu-
cacionais, culturais e informativos.

Art. 61. As atividades previstas no art. 9º, § 2º, da 
Lei nº 11.483, de 31 de maio de 2007, serão financia-
das, entre outras formas, por meio de recursos capta-
dos e canalizados pelo Procultura.

Art. 62. Fica mantida a Ordem do Mérito Cultu-
ral, instituída pelo art. 34 da Lei nº 8.313, de 23 de de-
zembro de 1991, a ser concedida pelo Presidente da 
República, em ato solene, a personalidades, grupos 
artísticos, iniciativas e instituições que se destacarem 
por suas contribuições à cultura brasileira.

Art. 63. Ficam instituídos:
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I – o Prêmio Teatro Brasileiro, a ser defi-
nido em regulamento, para fomentar: 

a) núcleos artísticos teatrais com traba-
lho continuado; 

b) produção de espetáculos teatrais; 
c) circulação de espetáculos ou ativida-

des teatrais.
II – o Prêmio Mambembe de Dança, para 

fomentar a manutenção e consolidação de 
grupos e companhias de dança, na forma de 
regulamento.

§ 1º Os prêmios previstos neste artigo 
serão entregues anualmente.

§ 2º Os recursos da premiação serão 
transferidos aos beneficiários no prazo de até 
dez dias da data da premiação.

Art. 64. Todo e qualquer produto, bem como ma-
terial de divulgação, resultante de projeto aprovado nos 
termos desta lei, ou campanhas publicitárias e demais 
ações de comunicação que utilizem ou façam alusão, 
de forma direta ou indireta, a projetos por ela incenti-
vados deverão fazer constar a marca do Ministério da 
Cultura e do Procultura, na forma do regulamento.

Art. 65. Os recursos recebidos para execução 
de projeto cultural aprovado pelo Ministério da Cultura 
não serão computados na base de cálculo do imposto 
sobre a renda, da Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido – CSLL, e das contribuições para o Programa 
de Integração Social – PIS e a Contribuição para o Fi-
nanciamento da Seguridade Social – COFINS, desde 
que tenham sido efetivamente utilizados na execução 
dos referidos projetos.

Parágrafo único. A aplicação de recursos de que 
trata o caput não constituirá despesa ou custo para fins 
de apuração do imposto sobre a renda e da CSLL e 
não dará direito a crédito de PIS e de COFINS.

Art. 66. O Fundo Setorial do Audiovisual, cate-
goria específica do FNC, rege-se pela Lei nº 11.437, 
de 28 de dezembro de 2006, e, subsidiariamente, por 
esta lei.

Art. 67. O Fundo Setorial de Incentivo à Inovação 
do Audiovisual, categoria específica do FNC, rege-se 
nos termos desta lei.

Art. 68. Os arts. 5º e 22 da Lei nº 9.532, de 10 
de dezembro de 1997, passam a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 5º A dedução do imposto de renda 
relativa aos incentivos fiscais previstos no art. 
1º da Lei nº 6.321, de 14 de abril de 1976, nos 
mecanismos de incentivo fiscal federal à cul-
tura e ao audiovisual, e no art. 4º, inciso I, da 
Lei nº 8.661, 2 de junho de 1993, não poderá 

exceder, quando considerados isoladamente, 
a quatro por cento do imposto de renda devido, 
observado o disposto no § 4º do art. 3º da Lei 
nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995.

Parágrafo único. Excepcionalmente, para 
as empresas tributadas pelo lucro real, com 
faturamento de até trezentos milhões de reais, 
fica ampliado o limite previsto acima para oito 
por cento do imposto de renda devido, des-
de que a empresa opte pelos benefícios de 
incentivo fiscal federal à cultura, observado 
o disposto no art. 24, § 5º, desta lei e no art. 
3º, § 4º, da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro 
de 1995.” (NR)

“Art. 22. A soma das deduções a que se 
referem os incisos I a III do art. 12 da Lei nº 
9.250, de 26 de dezembro de 1995, fica limi-
tada a oito por cento do valor do imposto de-
vido, não sendo aplicáveis limites específicos 
a quaisquer dessas deduções a exceção da 
atividade cultural.

Parágrafo único. Especificamente para 
aplicação na atividade cultural, em projetos pre-
viamente aprovados pelo Ministério da Cultura, 
fica autorizada a dedução de até mais quatro 
por centro do imposto de renda devido.” (NR)

Art. 69. A soma das deduções de que tratam o art. 
24, § 1º, inciso II, os arts. 26 e 46, e das deduções de 
que tratam os arts. 1º e 1º-A da Lei nº 8.685, de 20 de 
julho de 1993, e os arts. 44 e 45 da Medida Provisó-
ria nº 2.228-1, de 6 de setembro de 2001, não poderá 
exceder a seis por cento do imposto sobre a renda 
devido, obedecidos os limites específicos de dedução 
de que tratam esta lei, a exceção do parágrafo único 
do art. 5º da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997 
e o disposto no art. 3º, § 4º, da Lei nº 9.249, de 26 de 
dezembro de 1995. 

Art. 70. O valor total máximo, em termos abso-
lutos, das deduções de que trata esta lei será fixado 
anualmente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, com 
base nos percentuais de dedução do imposto sobre a 
renda devido pelas pessoas físicas e jurídicas, de que 
tratam os arts. 24, 26 e 45, inclusive com as estimati-
vas de renúncia decorrentes da aplicação do benefício 
previsto no art. 24, § 5º.

Parágrafo único. Enquanto a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias não contiver previsão específica, ao 
Procultura serão aplicáveis as previsões de gastos 
tributários do Programa Nacional de Apoio à Cultura 
– Pronac.

Art. 71. O art. 12 da Lei nº 9.250, de 26 de de-
zembro de 1995, passa a vigorar com a seguinte re-
dação:
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“Art. 12....... ...........................................
I – .. .......................................................
II – as doações e patrocínios incentivados 

efetivamente realizados em favor de projetos 
culturais, aprovados pelo Ministério da Cultura 
e quantias aplicadas na aquisição de quotas 
de Fundos de Investimento Cultural e Artístico 
– Ficarts, no âmbito do Programa Nacional de 
Fomento e Incentivo à Cultura – Procultura;” 

......... ............................................ .(NR)

Art. 72. A esta lei não se aplica o disposto no art. 
91, caput e § 1º, da Lei nº 12.017, de 12 de agosto 
de 2009.

Art. 73. O Poder Executivo, no prazo de cento e 
vinte dias, a contar da data de publicação desta lei, 
estabelecerá as regras de transição para os projetos 
já aprovados nos termos da Lei nº 8.313, de 23 de 
dezembro de 1991.

§ 1º A vigência das regras referidas no 
caput será de, no mínimo, um ano

§ 2º As pessoas jurídicas, tributadas com 
base no lucro real, cuja receita bruta seja de 
até trezentos milhões de reais, e que obtive-
rem o abatimento fiscal pela alíquota de oitenta 
por cento, poderão, pelo prazo de cinco anos, 
deduzir do imposto sobre a renda devido as 
quantias efetivamente despendidas nos pro-
jetos culturais.

§ 3º As pessoas jurídicas, tributadas com 
base no lucro real, cuja receita bruta seja su-
perior a trezentos milhões de reais, e que 
obtiverem o abatimento fiscal pela alíquota 
de oitenta por cento, poderão, pelo prazo de 
dois anos, deduzir do imposto sobre a renda 
devido as quantias efetivamente despendidas 
nos projetos culturais.

Art. 74. O Poder Executivo, no prazo de cento e 
vinte dias, a contar da data de sua publicação, regu-
lamentará esta lei.

Art. 75. Esta lei entra em vigor cento e oitenta 
dias contados de sua publicação.

Art. 76. Revogam-se:

I – a Lei nº 8.313, de 23 de dezembro 
de 1991;

II – o art. 6º da Lei nº 8.849, de 28 de 
janeiro de 1994;

III – o art. 2º da Lei nº 9.064, de 20 de 
junho de 1995, na parte em que altera o art. 6º 
da Lei nº 8.849, de 28 de janeiro de 1994;

IV – o art. 14 da Lei nº 9.065, de 20 de 
junho de 1995;

V – a Lei nº 9.312, de 5 de novembro 
de 1996;

VI – o inciso II do art. 6º da Lei nº 9.532, 
de 10 de dezembro de 1997;

VII – o art. 1º da Lei nº 9.874, de 23 de 
novembro de 1999;

VIII – a Lei nº 9.999, de 30 de agosto 
de 2000;

IX – a Lei nº 11.646, de 10 de março 
de 2008;

X – o art. 10 da Medida Provisória nº 
2.189-49, de 23 de agosto de 2001, na parte 
em que altera o inciso II do art. 6º da Lei nº 
9.532, de 10 de dezembro de 1997; 

XI – os arts. 52 e 53 da Medida Provisória 
nº 2.228-1, de 6 de setembro de 2001.

Sala da Comissão, 8 de dezembro de 2010. – 
Deputado Angelo Vanhoni, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 1.885-A, DE 2007 
(Do Sr. Fernando Coruja)

Dá nova redação ao § 1º do Art. 35 da 
Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que 
“dispõe sobre as condições para a promo-
ção, proteção e recuperação da saúde, a or-
ganização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes e dá outras providências”; 
tendo parecer da Comissão de Seguridade 
Social e Família, pela rejeição (relatora: DEP. 
ANGELA PORTELA).

Despacho: Às Comissões de: Seguridade Social 
e Família; Finanças e Tributação (Art. 54 Ricd) e Cons-
tituição e Justiça e de Cidadania (Art. 54 Ricd)

Apreciação: Proposição Sujeita à Apreciação 
Conclusiva Pelas Comissões – Art. 24 Ii

Publicação do Parecer da Comissão de Seguridade 
Social e Família

I – Relatório

A proposição sob análise altera o Art. 35 da Lei 
8.080, de 19 de setembro de 1990, para estabelecer 
que o montante destinado a Estados e Municípios para 
o pagamento do valor mínimo per capita do Piso da 
Atenção Básica anual seja corrigido anualmente. 

O valor será corrigido tendo como base mínima 
variação de índice de preços específico do setor saúde 
no período e será acordado na Comissão Intergesto-
res Tripartite.

Determina que as despesas oriundas do projeto 
devam constar da Lei Orçamentária Anual.

Na justificação, o autor destaca a grande defasa-
gem da correção ao longo dos anos dos valores aplica-
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dos no Piso de Atenção Básica quando cotejados com 
a variação dos preços do setor saúde, o que descon-
sidera o objetivo deste dispositivo da Lei 8.080/90 de 
equalizar o financiamento do SUS mantendo o equilí-
brio da transferência de recursos entre a lógica do fi-
nanciamento da capacidade instalada de atendimento 
e a transferência de recursos por habitante.

Destaca que os procedimentos de maior comple-
xidade vêm sendo corrigidos, atingindo valores próxi-
mos aos de mercado e que os procedimentos mais 
simples estão defasados. 

Entende, assim, haver a necessidade da imediata 
atualização e fixação de uma metodologia permanen-
te para o reajuste periódico dos valores pagos pelo 
Sistema Único de Saúde aos municípios referentes 
aos procedimentos relacionados ao Piso da Atenção 
Básica. 

Não foram apresentadas emendas à proposição.
Esta Comissão tem poder conclusivo sobre a 

matéria.

II – Voto da Relatora

A iniciativa do ilustre Deputado Fernando Coruja 
merece ser louvada pela sua justa preocupação em pre-
tender garantir recursos suficientes e atualizados a cada 
ano para os valores do Piso de Atenção Básica.

Todavia, algumas considerações da maior rele-
vância – extraídas de análise do Ministério da Saúde 
sobre a matéria, provocada pelo Deputado Rosinha ao 
elaborar seu voto – mostram que os meios apresen-
tados neste Projeto de Lei não se mostram como os 
mais adequados para se alcançar os grandes objetivos 
pretendido pelo o Autor.

O Projeto de Lei que pretende alterar, o § 1º do 
Art. 35 da Lei 8.080/90, abaixo transcrito, necessita 
ser analisado em sua redação original e, atualmente, 
em vigor: 

“Art. 35. Para o estabelecimento de valores a 
serem transferidos a Estados, Distrito Federal e Mu-
nicípios, será utilizada a combinação dos seguintes 
critérios, segundo análise técnica de programas e 
projetos:

I – perfil demográfico da região; 
II – perfil epidemiológico da população 

a ser coberta; 
III – características quantitativas e qua-

litativas da rede de saúde na área; 
IV – desempenho técnico, econômico e 

financeiro no período anterior; 
V – nível de participação do setor saúde 

nos orçamentos estaduais e 
municipais; 

VI – previsão do plano qüinqüenal de 
investimentos da rede; 

VII – ressarcimento do atendimento a 
serviços prestados para outras esferas de 
governo 

§ 1º Metade dos recursos destinados a 
Estados e Municípios será distribuída segun-
do o quociente de sua divisão pelo número de 
habitantes, independentemente de qualquer 
procedimento prévio.” 

Merece ser observado que este dispositivo le-
gal, (acima, em negrito), encontra-se no Capítulo I 
– Dos Recursos, Título V – Do Financiamento, da Lei 
nº 8.080/90 (Lei Orgânica do SUS), sendo que o ca-
put do art. 35 disciplina, justamente, os critérios para 
estabelecimento dos valores dos recursos do SUS a 
serem transferidos aos municípios, estados e distrito 
federal. Trata do financiamento aos entes federados 
com os recursos do SUS, ou seja, em sentido amplo, 
não fazendo, em momento algum, qualquer referên-
cia a um determinado tipo de recurso específico ou a 
um dos componentes de um dos blocos de financia-
mento do SUS estabelecidos pela Portaria Ministerial 
nº 204/2007.

Ademais, fica claro que o disposto no § 1º pos-
sui efeitos genéricos, que atingem o montante integral 
de recursos do SUS, restando disciplinado de modo 
expresso um critério geral para o cálculo do valor dos 
recursos do SUS destinados a estados e municípios, in-
dependentemente de qualquer procedimento prévio. 

Estas análises nos dão a convicção que a altera-
ção do dispositivo legal conforme proposto mostra-se 
tecnicamente inadequada, porque insere disposição 
pertinente a um único e específico componente do 
bloco de financiamento da Atenção Básica (PAB). 

Assim, caso aprovada a proposição sob análise, 
somente o Bloco da Atenção Básica passaria a ter regra 
específica de transferência para um de seus compo-
nentes, fato que excluiria os demais blocos do regra-
mento fundamental de equalização do financiamento e 
das transferências de recursos da saúde. Além disso, 
a Lei Federal não se prestaria à fixação dos valores 
dos repasses do PAB-Fixo, que vem sendo feita por 
legislação regulamentadora, como portarias ministe-
riais, porque para as modificações dos valores a serem 
repassados pela União aos demais entes federados há 
necessidade de prévio planejamento orçamentário e 
observância das especificidades regionais do País. 

A consulta ao Ministério da Saúde foi importan-
te, também, para esclarecer que desde 2006, o valor 
mínimo do PAB-Fixo é de R$15,00 (quinze reais), con-
forme definido na Portaria nº 2.133, de 11 de setembro 
de 2006 e não de R$13,00 (treze reais) como afirma 
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a justificação deste Projeto de Lei. Em dezembro de 
2008, este valor atingiu a casa de R$ 17,00 (dezessete 
reais) por habitante/ano

Ademais o plano plurianual do governo prevê que 
o PAB-fixo chegará a R$ 18,00 (dezoito reais) per capita 
para todos os municípios, o que contribuiria para corrigir 
defasagens. A correção de base populacional para cálculo 
do PAB-Fixo passou a ser feita anualmente, desde 2003 e 
em 2004 foi aprovada e implantada a incorporação nesta 
base de cálculo da população assentada, com base no 
Censo IBGE. Ou seja, houve importantes avanços que 
não foram apontados na justificação do Projeto de Lei. 
Constata-se, assim, já existir atualização anual da base 
populacional para fins de cálculo do PAB-Fixo, o que, de 
alguma forma, já corrige eventuais distorções e dinamiza 
a transferência de recursos. 

Consideramos, portanto, equivocada a presente 
iniciativa, por um conjunto de fatores acima destacados, 
como a inadequação técnica, por criar regra específica 
para correção do PAB e consequentemente excluir regra 
relativa a todos os recursos de transferência do SUS; 
bem como a ausência de estudo do impacto financeiro/
orçamentário diante da fixação de critério que destoa 
do plano plurianual do Governo Federal; e, ainda, pela 
vigência de critério anual que já corrige o valor do PAB-
Fixo a ser destinado aos entes federados, o que, ante-
riormente, não ocorria, o que, por conseqüência, gerou 
defasagens no valor mínimo per capita do PAB-Fixo. 

Pelo exposto, manifestamos nosso voto pela re-
jeição do Projeto de Lei Nº 1.885, de 2007. 

Sala da Comissão, 1 de outubro de 2009. – De-
putada Ângela Portela, Relatora.

III – Parecer da Comissão 

A Comissão de Seguridade Social e Família, em 
reunião ordinária realizada hoje, rejeitou unanimemente 
o Projeto de Lei nº 1.885/2007, nos termos do Parecer 
da Relatora, Deputada Angela Portela. O Deputado Dr. 
Rosinha apresentou voto em separado. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Sueli Vidigal e Germano Bonow – Vice-Presiden-

tes, Alceni Guerra, Angela Portela, Armando Abílio, Ar-
naldo Faria de Sá, Chico D’Angelo, Darcísio Perondi, 
Dr. Paulo César, Dr. Talmir, Eduardo Barbosa, Elcione 
Barbalho, Geraldo Resende, Henrique Afonso, Henrique 
Fontana, Jô Moraes, Jofran Frejat, José C. Stangarlini, 
José Linhares, Lael Varella, Osmar Terra, Raimundo 
Gomes de Matos, Rita Camata, Saraiva Felipe, Anto-
nio Bulhões, Antonio Carlos Chamariz, Antonio Cruz, 
Colbert Martins, Fátima Pelaes, Leonardo Vilela, Mauro 
Nazif, Neilton Mulim e Solange Almeida. 

Sala da Comissão, 1 de dezembro de 2010. – 
Deputado Vieira Da Cunha, Presidente.

VOTO EM SEPARADO

I – Relatório

O Projeto de Lei nº 1.885, de 2007, altera o Art. 
35, da Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, para 
estabelecer que o montante destinado a Estados e 
Municípios para o pagamento do valor mínimo per ca-
pita do Piso da Atenção Básica anual seja corrigido, 
anualmente, tendo como base mínima a variação de 
índice de preços especifico do setor saúde no perío-
do, devendo ser acordado na Comissão Intergestores 
Tripartite.

Determina que as despesas oriundas do projeto 
devam constar da Lei Orçamentária Anual.

A Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Não foram apresentadas emendas à proposição.
A Comissão de Seguridade Social e Família tem 

poder conclusivo sobre a matéria.
Em sua justificação o autor informa que a reda-

ção atual do parágrafo 1º do Art. 35 da Lei nº 8080, de 
19 de setembro de 1990, tinha por objetivo equalizar o 
financiamento do SUS mantendo o equilíbrio da trans-
ferência de recursos entre a lógica do financiamento da 
capacidade instalada de atendimento e a transferência 
de recursos por habitante. 

Esclarece que com o desenvolvimento dos me-
canismos de financiamento do setor, o que dispõe o 
parágrafo original da citada lei tornou-se ineficiente e 
inexeqüível, sendo necessário modificá-lo.

Informa que a partir da criação do Piso da Atenção 
Básica (PAB), conforme a portaria nº 1.882 de 18 de 
dezembro de 1997 do Ministério da Saúde, criou-se um 
modelo de financiamento das ações básicas de saúde 
tendo como princípio o custeio por base populacional 
(PAB fixo) em conjunto com a capacidade municipal 
instalada (PAB variável).

Esclarece que a criação do PAB tinha como ob-
jetivo dar aos municípios a capacidade de custear 
ações de prevenção, educação para a saúde, consul-
tas em especialidades básicas, assistência pré-natal, 
entre outras, e que, esse modelo se mostrou mais efi-
ciente e efetivo na implementação do Sistema Único 
de Saúde.

Informa também que, inicialmente, o PAB foi es-
tabelecido com o valor de R$ 10,00 (dez reais) por 
habitante/ano, mas que esse valor mínimo vem sen-
do corrigido de forma insuficiente ao longo dos anos 
e que, desde a sua criação, o valor foi corrigido ape-
nas duas vezes chegando, atualmente, ao valor de R$ 
13,00 (treze reais) por habitante/ano

Esclarecendo que a variação dos preços do setor 
saúde medida pela Fundação Instituto de Pesquisas 
Econômicas de janeiro de 1998 a janeiro de 2007 acu-
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mulou uma taxa de 83,53%, enquanto o valor do PAB 
foi corrigido em 30%, afirma que o valor encontra-se 
defasado levando a distorções no financiamento do 
setor.

Alega que os procedimentos de maior complexi-
dade vêm sendo corrigidos, atingindo valores próximos 
aos de mercado e que os procedimentos mais simples 
estejam defasados.

O autor informa que no ano de 2006, cerca de 
R$ 2,3 bilhões foram repassados aos municípios como 
pagamento do PAB e que a correção desse valor be-
neficiaria a maior parte dos 5.560 municípios brasilei-
ros, permitindo a correção do valor pago por consul-
tas, acompanhamento pré-natal, vacinações, dentre 
outros.

Pelo exposto, o autor tenta mostrar a necessidade 
da imediata atualização e fixação de uma metodolo-
gia permanente para o reajuste periódico dos valores 
pagos pelo Sistema Único de Saúde aos municípios 
para o pagamento dos procedimentos relacionados ao 
Piso da Atenção Básica.

II – Voto 

O relator entende que o projeto seja adequado 
porque o SUS deve ter o mesmo padrão em todo o 
território nacional, para atender aos princípios da eqüi-
dade e universalidade, o que não seria possível sem 
os novos recursos financeiros, incluindo-se a correção 
dos valores de remuneração dos serviços.

O autor destaca que o disposto no Art. 35, da 
Lei 8.080/90, que pretende alterar, foi superado pelas 
normas regulamentadoras, o que justificaria a altera-
ção da proposta.

Esclarece que atualmente, a Portaria nº 204/GM, 
de 29 de janeiro de 2007, “regulamenta o financiamento 
e a transferência dos recursos federais para as ações e 
serviços de saúde na forma de blocos de financiamento 
e o respectivo monitoramento e controle”.

A Portaria nº 1.497 DE 22 de junho de 2007, 
“estabelece orientações para a operacionalização do 
repasse dos recursos federais que compõem os blo-
cos de financiamento a serem transferidos a Estados, 
Distrito Federal e Municípios, fundo a fundo, em conta 
única e especificada por bloco de financiamento”.

O relator reconhece que tais regras são razoáveis 
quanto ao Piso de Atenção Básica – PAB, organizan-
do-o num componente fixo, vinculado à população e 
outro variável, relacionado com a capacidade instala-
da dos municípios ou dos estados, mas ressalta que 
esse esforço tende a se perder, caso não haja atuali-
zação regular e previamente assegurada dos valores 
utilizados na tabela do PAB. Assegura que tal iniciativa 

corrige a distorção existente e qualifica o sistema de 
saúde como um todo.

Propõe que tal atualização deve ser vinculada 
aos índices do setor saúde e a decisão sobre a ques-
tão seja objeto de acordo da Comissão Intergestores 
Tripartite.

O relator acredita que, com a atualização regular e 
com base em critérios pré-definidos e acordados entre 
as três esferas de governo, asseguram-se a continuida-
de e a melhoria da prestação de serviços da atenção 
básica no SUS. Informa que a medida atinge a todos 
os municípios e tem repercussões positivas.

Manifesta com voto favorável ao PL nº 1.885, 
de 2007.

É o relatório.

III – VOTO EM SEPARADO

O Ministério da Saúde, por intermédio do Depar-
tamento de Atenção Básica posicionou-se a respeito 
do Projeto de Lei nº 1.885, de 2007, em nota técnica 
do dia 17 de abril de 2008, esclarecendo que o conte-
údo da norma a qual o Projeto de Lei pretende alterar, 
o § 1º do Art. 35 da Lei 8.080/90, abaixo transcrito, 
necessita ser analisado em sua redação original e, 
atualmente, em vigor:

“Art. 35. Para o estabelecimento de va-
lores a serem transferidos a Estados, Distrito 
Federal e Municípios, será utilizada a combi-
nação dos seguintes critérios, segundo análise 
técnica de programas e projetos:

I – perfil demográfico da região;
II – perfil epidemiológico da população 

a ser coberta;
III – características quantitativas e qua-

litativas da rede de saúde na área;
IV – desempenho técnico, econômico e 

financeiro no período anterior;
V – nível de participação do setor saúde 

nos orçamentos estaduais e municipais;
VI – previsão do plano qüinqüenal de 

investimentos da rede;
VII – ressarcimento do atendimento a 

serviços prestados para outras esferas de 
governo

§ 1º Metade dos recursos destinados a 
Estados e Municípios será distribuída segun-
do o quociente de sua divisão pelo número de 
habitantes, independentemente de qualquer 
procedimento prévio.”

A nota técnica do Ministério da Saúde informa 
que tal dispositivo legal, citado pelo autor (acima, em 
negrito), encontra-se no Capítulo I – Dos Recursos, 
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Título V – Do Financiamento, da Lei nº 8.080/90 (Lei 
Orgânica do SUS), sendo que o caput do art. 35 dis-
ciplina, justamente, os critérios para estabelecimento 
dos valores dos recursos do SUS a serem transferidos 
aos municípios, estados e distrito federal.

O Ministério da Saúde esclarece que a norma 
legal a qual visa alterar por via de projeto de lei trata 
do financiamento aos entes federados com os recur-
sos do SUS, ou seja, em sentido amplo, não fazendo 
em momento algum, qualquer referência a um deter-
minado tipo de recurso específico ou a um dos com-
ponentes de um dos blocos de financiamento do SUS 
estabelecidos pela Portaria Ministerial nº 204/2007. 
Informa que o disposto no dito § 1º possui efeitos ge-
néricos, que atingem o montante integral de recursos 
do SUS, restando disciplinado de modo expresso um 
critério geral para o cálculo do valor dos recursos do 
SUS destinados a estados e municípios, independen-
temente de qualquer procedimento prévio.

Pelo exposto, a alteração do dispositivo legal 
mostra-se tecnicamente inadequada, por que possui 
abrangência para todas as ações e serviços de saú-
de, organizados em forma de blocos de financiamen-
to, para inserir disposição pertinente a um específico 
componente do bloco de financiamento da Atenção 
Básica (PAB).

O Ministério da Saúde alerta que, caso seja pro-
movida a alteração proposta, somente o Bloco da Aten-
ção Básica passaria a ter regra específica de trans-
ferência para um de seus componentes, deixando os 
demais blocos de possuírem regramento importante 
de equalização do financiamento e das transferências 
de recursos da saúde. Além disso, a Lei Federal não 
se prestaria à fixação dos valores dos repasses do 
PAB-Fixo, que vem sendo feita por legislação regula-
mentadora, como portarias ministeriais por que, para 
as modificações dos valores a serem repassados pela 
União aos demais entes federados há necessidade de 
prévio planejamento orçamentário e observância das 
especificidades regionais do País.

Esclarece que desde 2006, o valor mínimo do 
PAB-Fixo é de R$15,00 (quinze reais), conforme defi-
nido na Portaria nº 2.133, de 11 de setembro de 2006 
e não de R$13,00 (treze reais) como afirma a justifi-
cação deste Projeto de Lei.

Informa que o plano plurianual do governo prevê 
que o PAB-fixo chegará a R$ 18,00 (dezoito reais) per 
capita para todos os municípios, o que poderá corrigir 
eventuais defasagens. A correção de base populacional 
para cálculo do PAB-Fixo passou a ser feita anualmen-
te, desde 2003 e em 2004 foi aprovada e implantada 
a incorporação nesta base de cálculo da população 
assentada, com base no Censo IBGE, ou seja, impor-

tantes avanços que também não foram apontados na 
justificação do Projeto de Lei.

Do exposto, constata-se que já existe correção 
anual da base populacional para fins de cálculo do 
PAB-Fixo, o que, de alguma forma, já corrige eventuais 
distorções e dinamiza a transferência de recursos.

O Ministério da Saúde se posiciona contraria-
mente ao PL nº 1.885, de 2007, porque ele é inade-
quado tecnicamente ao excluir regra relativa a todos 
os recursos do SUS, bem como pela necessidade de 
estudo do impacto financeiro/orçamentário diante da 
fixação de critério que destoa do plano plurianual do 
Governo Federal e, ainda, da vigência de critério anu-
al que já corrige o valor do PAB-Fixo a ser destinado 
aos entes federados, o que, anteriormente, não ocorria 
e que, por conseqüência, gerou defasagens no valor 
mínimo per capita do PAB-Fixo.

Pelo exposto, votamos pela rejeição do Projeto 
de Lei Nº 1.885, de 2007.

Sala da Comissão, 7 de maio de 2008. – Depu-
tado Dr. Rosinha

PROJETO DE LEI Nº 1.922-A, DE 2007 
(Do Sr. Cleber Verde)

Acrescenta parágrafo ao art. 57 da Lei 
nº 8.213, de 24 de julho de 1991; tendo pa-
recer da Comissão de Seguridade Social e 
Família, pela aprovação (relator: DEP. LEO-
NARDO VILELA).

Despacho: Às Comissões de: Segurida-
de Social e Família; e Constituição e Justiça e 
de Cidadania (Art. 54 Ricd)

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia-
ção conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II

Publicação do Parecer da Comissão de Seguridade 
Social e Família

PARECER VENCEDOR 

I – Relatório

O PL 1.922 de 2007 cria uma multa diária para os 
empregadores que não emitirem, dentro de 30 (trinta) 
dias, a partir da solicitação do segurado empregado 
ou segurado cooperado, o Perfil Profissional Profissio-
gráfico – PPP, com informações fiéis e corretas quanto 
ao período de exposição a agentes nocivos. 

O projeto foi distribuído às Comissões de Se-
guridade Social e Família (CSSF) e de Constituição 
de Justiça e Cidadania (CCJC), sujeito à apreciação 
conclusiva pelas Comissões.

Na Comissão de Seguridade Social e Família 
(CSSF) foi designado relator o Deputado Ribamar Al-
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ves (PSB/MA), que apresentou parecer pela aprova-
ção, com substitutivo. 

Encerrado o prazo regimental, não foram apre-
sentadas emendas ao substitutivo.

É o relatório.

II – Voto

A proposição em tela visa estabelecer mecanismo 
para que seja cumprida a legislação previdenciária, de 
forma a evitar dificuldades para os trabalhadores com-
provarem o direito à aposentadoria especial. 

Contudo, o substitutivo do relator na CSSF, com 
a intenção de prevenir o descumprimento das obriga-
ções pelas empresas e cooperativas estabelece multa 
em percentagem e base de cálculo inadequadas. Ora, 
a imposição de multa diária de 10% é desmedida, não 
encontrando equivalente na legislação pátria. Ao invés 
de obrigar as empresas e cooperativas a cumprirem a 
obrigação, a multa proposta pode, como efeito reverso, 
gerar dificuldades para a própria sobrevivência das en-
tidades, ao final prejudicando os trabalhadores. 

Além disso, a proposta do substitutivo é fazer com 
que a multa seja calculada sobre a maior remunera-
ção paga, no mês de descumprimento da obrigação, a 
qualquer dos empregados da empresas ou emprega-
do à cooperativa. A proposta, assim, cria embaraços 
operacionais desnecessários e é desmedidamente 
onerosa. Além disso, a base de cálculo da multa deve 
ser o salário do próprio empregado que viu seu reque-
rimento não ser respondido. 

Propõe-se, então, a modificação do texto do pro-
jeto para prever multa correspondente a 10% do sa-
lário do trabalhador no mês de descumprimento da 
obrigação, ao invés da multa diária de 10%, que não 
se mostra razoável. 

Dessa forma, a presente proposta contempla 
solução que, ao mesmo tempo em que é capaz de in-
cutir nas empresas e cooperativas a necessidade de 
cumprir sua obrigação, não é desmedida e prejudicial 
ao próprio ambiente de trabalho no país.

Pelas razões expostas, votamos pela aprovação 
do Projeto de Lei nº. 1.922, de 2007, na forma do tex-
to em anexo. 

Sala da Comissão, de novembro de 2010.

Deputado Leonardo 
Vilela, PSDB/GO

SUBSTITUTIVO AO PROJETO  
DE LEI Nº. 1.922, DE 2007

Altera o art. 58 da Lei nº. 8.213, de 24 
de julho de 1991, para estabelecer prazo de 

trinta dias para que as empresas emitam 
documento de comprovação de efetiva ex-
posição do trabalhador a agentes nocivos, 
sob pena de multa.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 58 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 

1991, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 58 . ............................................... .
........ ......................................................
§3º A empresa ou cooperativa que não 

mantiver laudo técnico atualizado com refe-
rência aos agentes nocivos existentes no am-
biente de trabalho de seus trabalhadores es-
tará sujeita à penalidade prevista no art. 133 
desta Lei.

§4º A empresa ou cooperativa deverá ela-
borar e manter atualizado perfil profissiográfico 
abrangendo as atividades desenvolvidas pelo 
trabalhador e fornecer a este, quando da res-
cisão do contrato de trabalho ou quando por 
este requerido, no prazo de trinta dias, cópia 
autêntica desse documento.

§5º O descumprimento do prazo estabe-
lecido no §4º para fornecimento do documento 
ao trabalhador ou a omissão ou inexatidão de 
informações que comprovem a efetiva exposi-
ção do trabalhador a agentes nocivos sujeita 
a empresa ou cooperativa ao pagamento de 
multa correspondente a 10% do salário do 
trabalhador no mês de descumprimento da 
obrigação. (NR)”

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

Sala da Comissão, de novembro de 2010. – De-
putado Leonardo Vilela, PSDB/GO.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e Família, em 
reunião ordinária realizada hoje, aprovou o Projeto de 
Lei nº 1.922/2007, nos termos do Parecer Vencedor 
do Relator, Deputado Leonardo Vilela. 

O parecer do Deputado Ribamar Alves passou a 
constituir voto em separado. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Sueli Vidigal e Germano Bonow – Vice-Presiden-

tes, Alceni Guerra, Angela Portela, Armando Abílio, Ar-
naldo Faria de Sá, Chico D’Angelo, Darcísio Perondi, 
Dr. Paulo César, Dr. Talmir, Eduardo Barbosa, Elcione 
Barbalho, Geraldo Resende, Henrique Afonso, Henrique 
Fontana, Jô Moraes, Jofran Frejat, José C. Stangarlini, 
José Linhares, Lael Varella, Osmar Terra, Raimundo 
Gomes de Matos, Rita Camata, Saraiva Felipe, Anto-
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nio Bulhões, Antonio Carlos Chamariz, Antonio Cruz, 
Colbert Martins, Fátima Pelaes, Leonardo Vilela, Mauro 
Nazif, Neilton Mulim e Solange Almeida. 

Sala da Comissão, 1 de dezembro de 2010. – 
Deputado Vieira da Cunha, Presidente.

VOTO EM SEPARADO DO DEPUTADO  
RIBAMAR ALVES

O Projeto de Lei nº 1.922, de 2007, de autoria 
do Ilustre Deputado Cleber Verde, estabelece prazo de 
trinta dias para que o empregador apresente o formu-
lário Perfil Profissional Profissiográfico – PPP destina-
do à comprovação da efetiva exposição do segurado 
a agentes nocivos, o qual assegura direito à aposen-
tadoria especial ao trabalhador. Estabelece, ainda, 
multa diária de dez por cento da maior remuneração 
da empresa caso o prazo seja descumprido ou conste 
informações inexatas e dissimuladas.

Em sua justificação, o autor alega que, desde 
janeiro de 2004, quando a apresentação do formulá-
rio passou a ser obrigatória para concessão de apo-
sentadoria especial, a constatação do fato gerador do 
benefício passou a ser responsabilidade do emprega-
dor, o qual não tem interesse na causa. Ao contrário, 
muitos têm interesse oposto, na medida em que, ao 
reconhecer que seu empregado está exposto a agen-
tes nocivos, fica obrigado a recolher a contribuição 
adicional de seis, nove ou doze por cento destinada 
ao financiamento da aposentadoria especial. Assim, 
verificou-se que muitas empresas têm se furtado a for-
necer o PPP aos seus empregados ou o têm fornecido 
com informações falsas.

A proposição tramita em regime ordinário e será 
apreciada conclusivamente, na forma do inciso II, do 
art. 24, do Regimento Interno desta Casa, pelas Co-
missões de Seguridade Social e Família e de Consti-
tuição e Justiça e de Cidadania. 

No prazo regimental, não foram oferecidas emen-
das à proposição.

É o Relatório.

II – Voto 

A proposição em tela visa estabelecer meca-
nismo para que a legislação previdenciária relativa à 
aposentadoria especial seja cumprida pelas empresas, 
evitando-se prejuízo aos trabalhadores que, após vá-
rios anos prestando serviços em condições nocivas à 
sua saúde, estão tendo dificuldades de obter a apo-
sentadoria a que têm direito.

De fato, reconhecemos a importância da apresen-
tação do formulário Perfil Profissional Profissiográfico 
– PPP para que a Previdência Social possa identificar 
os trabalhadores que efetivamente tenham exercido 

suas atividades em condições prejudiciais à saúde ou 
à integridade física. No entanto, como a responsabili-
dade de emiti-lo é da empresa, a qual, nesta situação 
específica, tem interesse oposto ao do trabalhador, 
pois neste formulário reconhece que deve recolher 
alíquotas adicionais de contribuição, é imprescindível 
que sejam adotadas outras medidas para assegurar 
o cumprimento dessa obrigação.

Assim, a proposição em tela é meritória, na me-
dida em que estabelece um prazo legal de trinta dias, 
a contar do pedido efetuado pelo trabalhador, para que 
as empresas forneçam o documento que comprova a 
efetiva exposição a agentes nocivos. Em complemen-
tação, para tornar claro que as cooperativas também 
devem cumprir com essa obrigação em relação a seus 
afiliados, citamos expressamente no texto legal a de-
signação “cooperativa”. 

Por outro lado, estabelecer um prazo sem a res-
pectiva cominação legal, ou com penalidade muito 
branda, de nada adiantaria. A proposição, portanto, 
avança ao sugerir a penalidade com base em multa 
diária no valor de dez por cento da maior remuneração 
paga, devida ou creditada pela empresa ou coopera-
tiva. Registramos que a remuneração a ser tomada 
como referência não é aquela do trabalhador ao qual 
a empresa tem obrigação de apresentar o laudo, mas 
a maior remuneração entre todos os empregados ou 
filiados da empresa ou cooperativa.

Atualmente, já existe previsão de multa em de-
corrência do descumprimento da obrigação de manu-
tenção do laudo atualizado, regulamentada pela alínea 
“h” do inciso I do art. 283 do Decreto nº 3.048, de 6 de 
maio de 1999. Entretanto, a referida multa é estabele-
cida no patamar mínimo previsto no referido Decreto, 
além de incidir em valor único, independentemente do 
número de dias em que se perpetue o descumprimen-
to da obrigação. O valor atualizado da multa mínima 
está em R$ 1.195,13, constante do inciso V, do art. 9º 
da Portaria do Ministério da Previdência Social nº 142, 
de 11 de abril de 2007.

Tendo em vista que o art. 58 da Lei nº 8.213, de 
24 de julho de 1991, está mais afeto à matéria ora sob 
análise desta Comissão, propomos um Substitutivo ao 
Projeto de Lei em exame.

Pelas razões expostas, votamos pela aprova-
ção do Projeto de Lei nº 1.922, de 2007, na forma do 
substitutivo anexo.

Sala da Comissão, 11 de junho de 2008. – De-
putado Ribamar Alves
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SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE  
LEI No 1.922, DE 2007

Altera o art. 58 da Lei nº 8.213, de 24 
de julho de 1991, para estabelecer prazo de 
trinta dias para que as empresas emitam 
documento de comprovação de efetiva ex-
posição do trabalhador a agentes nocivos, 
sob pena de multa.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 58 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 

1991, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 58 ....... ..........................................
................ ..............................................
§ 3º A empresa ou cooperativa que não 

mantiver laudo técnico atualizado com refe-
rência aos agentes nocivos existentes no am-
biente de trabalho de seus trabalhadores es-
tará sujeita à penalidade prevista no art. 133 
desta Lei.

§ 4º A empresa ou cooperativa deverá 
elaborar e manter atualizado perfil profissiográ-
fico abrangendo as atividades desenvolvidas 
pelo trabalhador e fornecer a este, quando da 
rescisão do contrato de trabalho ou quando por 
este requerido, no prazo de trinta dias, cópia 
autêntica desse documento.

§5º O descumprimento do prazo estabe-
lecido no §4º para fornecimento do documento 
ao trabalhador ou a omissão ou inexatidão de 
informações que comprovem a efetiva exposi-
ção do trabalhador a agentes nocivos sujeita 
a empresa ou cooperativa ao pagamento de 
multa diária correspondente a dez por cento da 
maior remuneração paga, devida ou creditada 
pela empresa ou cooperativa, no mês de des-
cumprimento da obrigação, a qualquer de seus 
empregados ou cooperados filiados. (NR)” 

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

Sala da Comissão, 11 de junho de 2008. – De-
putado Ribamar Alves.

PROJETO DE LEI Nº 2.607-C, DE 2007 
(Do Sr. Pepe Vargas)

Faculta ao segurado, nos contratos 
de seguros de automóveis, a escolha do 
prestador de serviços de reparos do veículo 
sinistrado; tendo pareceres: da Comissão 
de Defesa do Consumidor, pela aprovação 
(relator: DEP. ABELARDO CAMARINHA); da 
Comissão de Finanças e Tributação, pela 

não implicação da matéria com aumento ou 
diminuição da receita ou da despesa públi-
cas, não cabendo pronunciamento quanto 
à adequação financeira e orçamentária e, 
no mérito, pela aprovação, com emendas 
(relator: DEP. AELTON FREITAS e relator 
substituto: DEP. PEDRO EUGÊNIO) e da 
Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, pela constitucionalidade, juri-
dicidade e técnica legislativa deste, com 
emenda, e das Emendas da Comissão de 
Finanças e Tributação (relator: DEP. MAR-
ÇAL FILHO).

Despacho: Às Comissões de: Defesa do 
Consumidor; Finanças e Tributação (Mérito e 
Art. 54, Ricd); Constituição e Justiça e de Ci-
dadania (Art. 54 Ricd) 

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia-
ção conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

O Projeto de Lei em epígrafe, de autoria do ilustre 
Deputado Pepe Vargas, tem por objetivo proporcionar 
ao segurado, nos contratos de seguro de automóveis, 
o direito de livre escolha do prestador de serviços de 
reparos de veículo sinistrado. 

Segundo o autor, “(...) a prática atual do mercado, 
ante o silêncio da legislação e da regulamentação do 
seguro sobre a matéria, tem sido o credenciamento de 
oficinas pelas seguradoras e a imposição ao segurado 
de uma das credenciadas para efetuar os consertos 
requeridos”. O autor também afirma que o atual siste-
ma de credenciamento é inconveniente para o segu-
rado e configura privilégio de algumas empresas em 
detrimento de outras. 

Sustenta o autor que, uma vez transformada em 
lei, a proposição traria efeitos positivos para todo o 
mercado de seguros. O usuário teria o benefício da 
execução do serviço por uma oficina de sua confiança 
e as seguradoras, por sua vez, teriam a garantia de 
que o valor do serviço de uma oficina de livre escolha 
do cliente não seria superior aos orçamentos das ofi-
cinas credenciadas. 

O Projeto de Lei foi distribuído inicialmente à 
Comissão de Defesa do Consumidor (CDC) que se 
manifestou favoravelmente ao mérito da proposição. 
Em seguida, foi apreciado pela Comissão de Finanças 
e Tributação (CFT) que decidiu pelo não cabimento 
de pronunciamento quanto aos aspectos financeiro e 
orçamentário, e no mérito, pela aprovação do Projeto 
com duas emendas. 
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A primeira das emendas aprovadas na CFT al-
tera o art. 1º da proposição para acrescentar ao texto 
a expressão “oficinas de reparação de carrocerias”. A 
segunda emenda suprime a condição imposta ao con-
sumidor para o exercício do direito de livre escolha do 
fornecedor dos serviços de reparo. Vale lembrar que o 
texto original admite a livre escolha “desde que o va-
lor do serviço não ultrapasse o orçamento de oficina 
credenciada pela seguradora”. 

A proposição está sujeita ao regime ordinário de 
tramitação e à apreciação conclusiva pelas comissões, 
ficando dispensada a competência do Plenário da Câ-
mara dos Deputados para discussão e votação, nos 
termos do art. 24, II, do Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados (RICD).

Aberto o prazo regimental de cinco sessões, não 
foram apresentadas emendas neste Colegiado.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Consoante o Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados, compete a esta Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania manifestar-se quanto à 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
do Projeto de Lei nº 2.607, de 2007. 

A matéria em apreço insere-se na competência 
legislativa privativa da União, conforme estabelece 
a Constituição Federal em seu art. 22, VII. Cabe ao 
Congresso Nacional sobre ela dispor, com a sanção 
do Presidente da República (CF/88, art. 48). 

Em relação à iniciativa legislativa, o Projeto está 
em conformidade com os mandamentos constitucionais 
do art. 61, uma vez que não há reserva de iniciativa 
consignada a outro Poder. 

Não ocorrem, pois, vícios de inconstitucionali-
dade formal. 

Quanto ao aspecto material, observa-se que a 
essência da proposição consiste em deixar consigna-
do em lei o direito de livre escolha do contratante de 
seguros em relação ao prestador de serviços. Nesse 
sentido, a proposta está em consonância com os prin-
cípios constitucionais que imputam ao Estado a defesa 
do consumidor (CF/88, art. 5º, XXXIII) e que regulam 
a ordem econômica (CF/88, art. 170, V). 

Convém deixar registrado, no entanto, que já há 
regulamentação sobre a matéria constante de normati-
vos infralegais de competência da Superintendência de 
Seguros Privados (SUSEP) do Ministério da Fazenda, 
órgão responsável pela fiscalização das sociedades 
seguradoras, nos termos do Decreto-Lei nº 73, de 21 
de novembro de 1966. Referimo-nos, especialmente, 
às Circulares nº 269/2004 e 306/2005, que assim dis-
põem sobre o tema:

Resolução nº 269/2004 
art. 14: “Deverá ser prevista contratualmente a 

livre escolha de oficinas pelos segurados, para a re-
cuperação de veículos sinistrados”.

Resolução nº 306/2005 

“Art. 9º (...) 
§5º Na hipótese de as sociedades segu-

radoras optarem por oferecer coberturas adicio-
nais para perdas parciais, deverá ser prevista a 
livre escolha de oficinas pelos segurados, para 
recuperação dos veículos sinistrados.

§6º Caso a sociedade seguradora dis-
ponibilize rede credenciada para recuperação 
de veículos sinistrados, deverá ser garantido 
ao segurado, quando do preenchimento da 
proposta, o direito de optar pela utilização ou 
não desta rede.

Não obstante o fato de a matéria já ser objeto 
de regulamentação infralegal, é possível sua disposi-
ção em lei. Com efeito, não há qualquer impedimento 
quanto a esse aspecto. 

A redação empregada no art. 1º da proposição, 
no entanto, impõe certo retrocesso ao direito que já 
dispõe o consumidor nesse momento, qual seja, o de 
decidir livremente o fornecedor que irá prestar serviços 
de reparo em seu veículo.

Pelo texto do dispositivo, fica estabelecido que o 
consumidor segurado deve dispor do direito de esco-
lha do fornecedor dos serviços de reparo, desde que o 
valor desses serviços não ultrapasse o orçamento de 
oficina credenciada pela seguradora. Ora, como já dito, 
o segurado já dispõe, hoje, do direito de livre escolha 
de fornecedores independentemente de confronto com 
orçamentos de estabelecimentos credenciados pela 
seguradora. Tal regra, ao nosso ver, configura clara 
violação aos princípios de defesa do consumidor. 

Desse modo, em sua forma original, o texto do 
art. 1º da proposição é injurídico. Observe-se, no en-
tanto, que a emenda nº 2, aprovada na CFT, suprimiu 
a condição acima referida, restaurando, assim, a juri-
dicidade do dispositivo. 

Convém esclarecer, ainda, que a eventual oferta 
de descontos ou benefícios aos segurados pelas se-
guradoras condicionados à utilização de oficinas cre-
denciadas não configura, a nosso juízo, restrição ao 
direito de livre escolha do consumidor. Trata-se de mera 
opção ofertada ao cliente. Com esse entendimento, não 
há de se cogitar de conflitos decorrentes dessa prática 
com o disposto no art. 2º da proposição.

No tocante à técnica legislativa, de um modo geral 
a proposição atende ao disposto na Lei Complementar 
nº 95, de 1998, que dispõe sobre a elaboração de leis. 
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Apresentamos, no entanto, emenda ao art. 1º com o 
objetivo de eliminar a injuridicidade do dispositivo e 
aperfeiçoar sua redação.

Em face do exposto, votamos pela constituciona-
lidade, juridicidade e boa técnica legislativa do PL nº 
2.607, de 2007, e das emendas aprovadas na Comis-
são de Finanças e Tributação (CFT), com a emenda 
ora ofertada. 

Sala da Comissão, 16 de junho de 2010. – De-
putado Marçal Filho, Relator.

EMENDA No 1

Dê-se ao art. 1º do Projeto de Lei nº 
2.607, de 2007, a seguinte redação:

“Art. 1º É assegurado aos contratantes 
de seguros de automóveis o direito de livre es-
colha de oficinas para prestação de serviços 
de reparos de veículos sinistrados.”

Sala da Comissão, 16 de junho de 2010. – De-
putado Marçal Filho.

III – Parecer da Comissão 

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa, com emenda (apresentada pelo 
Relator),do Projeto de Lei nº 2.607-B/2007, e das Emen-
das da Comissão de Finanças e Tributação, nos termos 
do Parecer do Relator, Deputado Marçal Filho. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Eliseu Padilha – Presidente, Colbert Martins e 

Rodovalho – Vice-Presidentes, Antonio Carlos Biscaia, 
Antonio Carlos Pannunzio, Bonifácio de Andrada, Fe-
lipe Maia, Flávio Dino, Francisco Tenorio, Gerson Pe-
res, Indio da Costa, João Campos, João Paulo Cunha, 
José Genoíno, José Maia Filho, José Pimentel, Jutahy 
Junior, Luiz Couto, Magela, Marcelo Itagiba, Marcelo 
Ortiz, Márcio Marinho, Maurício Quintella Lessa, Mauro 
Benevides, Mendes Ribeiro Filho, Nelson Trad, Paes 
Landim, Paulo Magalhães, Regis de Oliveira, Roberto 
Magalhães, Sérgio Barradas Carneiro, Vilson Covatti, 
Arnaldo Faria de Sá, Arolde de Oliveira, Chico Alencar, 
Chico Lopes, Edson Aparecido, Fátima Bezerra, Hugo 
Leal, Humberto Souto, Maria do Rosário, Nelson Pel-
legrino, Odílio Balbinotti, Pastor Manoel Ferreira, Pau-
lo Bauer, Roberto Alves, Roberto Santiago, Solange 
Amaral, Valtenir Pereira e Vital do Rêgo Filho. 

Sala da Comissão, 7 de dezembro de 2010. – 
Deputado Eliseu Padilha, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 4.495-B, DE 2008 
(Do Sr. Eduardo Cunha)

Dispõe sobre regulamentação do exer-
cício da profissão de “Sommelier”; tendo pa-
receres: da Comissão de Trabalho, de Admi-
nistração e Serviço Público, pela aprovação 
deste e do de nº 4.520/08, apensado, com 
substitutivo (relator: DEP. LUIZ CARLOS 
BUSATO); e da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
deste e do de nº 4.520/08, apensado, nos 
termos do Substitutivo da Comissão de Tra-
balho, de Administração e Serviço Público 
(relator: DEP. JOÃO MAGALHÃES).

Despacho: Às Comissões de: Trabalho, 
de Administração e Serviço Público; e Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania (Art. 54 Ricd) 

Apreciação: Proposição Sujeita à Aprecia-
ção Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

A proposição em epígrafe tem por objetivo re-
gulamentar o exercício da profissão de “Sommelier”, 
estabelecendo a definição da profissão, as atribuições 
dos profissionais e os requisitos para o exercício da 
profissão.

Justificando sua iniciativa, o autor afirma que a 
cultura do vinho tem fundamental importância para o 
desenvolvimento do turismo e das exportações. Para 
continuar tal desenvolvimento, é necessário regulamen-
tar a profissão de “sommelier” e qualificar os profissio-
nais que a exercem, de modo a melhorar a qualidade 
dos serviços prestados a turistas e valorizar o vinho 
produzido no Brasil.

Em apenso, encontra-se o Projeto de Lei nº 4.520, 
de 2008, de autoria do Dep. Onyx Lorenzoni, que tem 
por objetivo “dispor sobre a regulamentação do exer-
cício da profissão de Sommelier”, estabelecendo re-
quisitos e atividades inerentes à profissão de modo 
semelhante ao projeto principal.

O projeto recebeu parecer unânime pela apro-
vação na Comissão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público, com substitutivo que agrega as duas 
propostas apresentadas, bem como retira a exigên-
cia de registro profissional junto a órgão do Poder 
Executivo.

Esgotado o prazo regimental, não foram apresen-
tadas emendas ao projeto nesta Comissão de Consti-
tuição e Justiça e de Cidadania.
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É o relatório.

II – Voto do Relator

Compete à Comissão de Constituição e Justiça e 
de Cidadania, nos termos do art. 32, IV, ’a’, do Regimen-
to Interno, pronunciar-se quanto à constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa do projeto principal, 
seu apenso e do Substitutivo aprovado na Comissão 
de Trabalho, de Administração e Serviço Público.

A matéria em apreço é da competência legislati-
va privativa da União (art. 22, XIV – CF), cabendo ao 
Congresso Nacional dispor sobre a mesma, com a san-
ção do Presidente da República (art. 48 – CF), sendo a 
iniciativa parlamentar legítima, em face da inexistência 
de iniciativa privativa de outro Poder.

Há vício quanto à constitucionalidade formal dos 
PL’s 4.495 e 4.520, ambos de 2008, no que tange à 
exigência de registro do profissional Sommelier junto 
à Delegacia Regional do Trabalho, pois tal exigência 
representa imposição de atribuição a órgão do Poder 
Executivo, constituindo indevida violação ao princípio 
da separação entre os Poderes e à competência priva-
tiva do Presidente da República (art. 84, VI, ‘a’ – CF). 
Deixamos de propor a supressão dos dispositivos vicia-
dos nos projetos em exame, em razão do Substitutivo 
aprovado na Comissão de Trabalho, de Administração 
e Serviço Público já ter realizado aludida supressão.

Ambos os projetos e o Substitutivo aprovado na 
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Pú-
blico obedecem aos requisitos constitucionais formais 
para a espécie normativa e não afrontam dispositivos 
de natureza material da Carta Magna.

No que tange à juridicidade, tanto os projetos 
quanto o Substitutivo aprovado na Comissão de Traba-
lho, de Administração e Serviço Público harmonizam-
se com o ordenamento jurídico vigente, não havendo 
qualquer impedimento à aprovação de todos. 

Quanto à técnica legislativa, não há qualquer 
restrição ao texto empregado nos projetos examinados 
e no Substitutivo aprovado na Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público, estando todos de 
acordo com as regras impostas pela Lei Complementar 
nº 95, de 26/2/98, com a redação dada pela Lei Com-
plementar nº 107, de 26/4/01. 

Ante o exposto, manifestamo-nos pela constitu-
cionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa dos 
Projetos de Lei nºs 4.495, de 2008, e 4.520, de 2008, 
na forma do Substitutivo aprovado na Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Público.

Sala da Comissão, 30 de novembro de 2010. – 
Deputado João Magalhães Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa do Projeto de Lei nº 4.495-A/2008 e 
do de nº 4.520/2008, apensado, nos termos do Subs-
titutivo da Comissão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público, de acordo com o Parecer do Relator, 
Deputado João Magalhães. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Eliseu Padilha – Presidente, Colbert Martins e 

Rodovalho – Vice-Presidentes, Antonio Carlos Biscaia, 
Antonio Carlos Pannunzio, Bonifácio de Andrada, Carlos 
Bezerra, Edmar Moreira, Eduardo Cunha, Felipe Maia, 
Flávio Dino, Francisco Tenorio, Gerson Peres, Indio da 
Costa, João Campos, João Paulo Cunha, José Genoíno, 
José Maia Filho, Luiz Couto, Marcelo Castro, Márcio 
França, Márcio Marinho, Mauro Benevides, Mendes 
Ribeiro Filho, Osmar Serraglio, Paes Landim, Paulo 
Magalhães, Paulo Maluf, Roberto Magalhães, Sandra 
Rosado, Sérgio Barradas Carneiro, Wolney Queiroz, 
Zenaldo Coutinho, Arnaldo Faria de Sá, Arolde de Oli-
veira, Bispo Gê Tenuta, Carlos Abicalil, Carlos Melles, 
Carlos Willian, Chico Lopes, Décio Lima, Edson Apa-
recido, Fátima Bezerra, Geraldo Pudim, Hugo Leal, 
Maurício Rands, Nelson Pellegrino, Odílio Balbinotti, 
Onyx Lorenzoni, Paulo Bauer, Roberto Alves, Rober-
to Santiago, Tadeu Filippelli, Valtenir Pereira, Vital do 
Rêgo Filho e Wellington Roberto. 

Sala da Comissão, 8 de dezembro de 2010. – 
Deputado Eliseu Padilha, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 4.505-B, DE 2008 
(Do Sr. Luiz Paulo Vellozo Lucas)

Regulamenta o trabalho à distância, 
conceitua e disciplina as relações de tele-
trabalho e dá outras providências; tendo 
pareceres: da Comissão de Trabalho, de Ad-
ministração e Serviço Público, pela aprova-
ção, com emendas (relatora: DEP. MANUELA 
D’ÁVILA); e da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
deste, com emendas, e das Emendas da 
Comissão de Trabalho, de Administração 
e Serviço Público (relator: DEP. ZENALDO 
COUTINHO).

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
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Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

O Projeto de Lei Nº 4.505-A, de 2008, tem o 
objetivo de regulamentar o trabalho a distância, de-
nominado de teletrabalho e conceituado como todas 
as formas de trabalho desenvolvidas sob controle de 
um empregador ou para um cliente, por um emprega-
do ou trabalhador autônomo de forma regular e por 
uma cota superior a quarenta por cento do tempo de 
trabalho em um ou mais lugares diversos do local de 
trabalho regular, sendo utilizadas para realização das 
atividades laborativas tecnologias informáticas e de 
telecomunicações.

A proposição foi distribuída às Comissões de Tra-
balho, de Administração e Serviço Público – CTASP e 
de Constituição e Justiça e de Cidadania – CCJC, sendo 
sujeita à apreciação conclusiva das comissões.

A CTASP, em reunião ordinária realizada no dia 
19 de maio de 2010, aprovou unanimemente o proje-
to, com emendas, nos termos do parecer da relatora, 
Deputada Manuela D´ávila.

Esgotado o prazo regimental na CCJC, não foram 
apresentadas emendas ao projeto.

É o relatório

II – Voto do Relator

Estão obedecidas tanto no Projeto de Lei Nº 
4.505, de 2008, quanto nas emendas a ele apresenta-
das na CTASP, as normas constitucionais cujo exame 
cabe a esta Comissão:

Competência legislativa (art. 22, inciso I);
Atribuição do Congresso Nacional, com posterior 

pronunciamento do Presidente da República (art. 48);
Legitimidade da iniciativa concorrente (art. 61, 

caput).
A exceção fica por conta do disposto no art. 4º 

da proposição, especificamente no que concerne à 
previsão de que o Estado brasileiro (que poderá ser o 
Poder Legislativo, por meio de lei, o Poder Judiciário 
e o Poder Executivo) adotará medidas para potenciali-
zar a competetitivade industrial incentivando a adoção 
do teletrabalho nas empresas privadas e da Adminis-
tração Pública (letra “b”) e promover novas formas de 
organização do trabalho no teletrabalho nos setores 
privado e público (letra “d”). Temos que as determi-
nações relativas à Administração Pública e ao setor 
público padecem de vício de iniciativa, visto que tais 
providências são de iniciativa legislativa privativa do 
Presidente da República, pois dispõem sobre funções 
ou empregos públicos na administração direta e au-
tárquica (art. 61, § 1º, II, “a”, da Constituição Federal). 

Ademais, tais iniciativas também competem privativa-
mente ao Presidente da República, que delas dispõe, 
mediante decreto, quando se tratar da organização e 
do funcionamento da administração federal sem que 
haja aumento de despesa nem criação de cargos ou 
extinção de órgãos públicos (art. 84, VI, “a”), que po-
derá ser o caso. Nesse sentido, entendemos que tais 
disposições devem ser excluídas da proposição por 
meio emenda modificativa, não devendo a nova reda-
ção do art. 4º caracterizar as empresas ou os setores 
econômicos em públicos e privados.

A técnica legislativa do projeto e das emendas 
não merece reparos, salvo o desdobramento dos arts. 
4º, 6º e 7º, que, conforme a Lei Complementar Nº 
95, de 1998, dever ser por incisos e não por alíneas, 
como consta do projeto. Nesse sentido, aproveitamos 
a emenda modificativa ora apresentada ao art. 4º para 
adequá-lo à Lei Complementar. Para sanar o vício ob-
servado nos arts. 6º e 7º, apresentamos as emendas 
de redação anexas.

Diante do acima exposto, somos pela constitucio-
nalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do Pro-
jeto de Lei Nº 4.505-A, de 2008, e das emendas a ele 
apresentadas na CTASP, com as emendas anexas.

Sala da Comissão, 11de novembrode 2010. – 
Deputado Zenaldo Coutinho, Relator.

 
PROJETO DE LEI No 4.505-A, DE 2008

Regulamenta o trabalho à distância, 
conceitua e disciplina as relações de tele-
trabalho e dá outras providências.

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao art. 4o do projeto a seguinte redação:
“Art. 4º O Estado brasileiro adotará as medidas 

necessárias para:

I – estimular a criação de postos de te-
letrabalho;

II – potencializar a competitividade in-
dustrial, incentivando a adoção do teletrabalho 
nas empresas;

III – elevar o nível de capacitação profis-
sional dos trabalhadores por meio de mecanis-
mos tradicionais e inovativos de formação;

IV – promover novas formas de organiza-
ção do trabalho baseadas no teletrabalho .”

Sala da Comissão, 11 de novembro de 2010. – 
Deputado Zenaldo Coutinho.
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PROJETO DE LEI No 4.505-A, DE 2008

Regulamenta o trabalho à distância, 
conceitua e disciplina as relações de tele-
trabalho e dá outras providências.

EMENDA DE REDAÇÃO Nº 1

Substituam-se as alíneas “a”, “b”, “c” 
e “d” do art. 6º por incisos I, II, III e IV, res-
pectivamente.

Sala da Comissão, 11 de novembro de 2010. – 
Deputado Zenaldo Coutinho.

PROJETO DE LEI No 4.505-A, DE 2008

Regulamenta o trabalho à distância, 
conceitua e disciplina as relações de tele-
trabalho e dá outras providências.

EMENDA DE REDAÇÃO Nº 02

Substituam-se as alíneas “a”, “b”, “c” 
e “d” do art. 7º por incisos I, II, III e IV, res-
pectivamente.

Sala da Comissão, 11 de novembro de 2010. – 
Deputado Zenaldo Coutinho.

III – Parecer da Comissão 

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa do Projeto de Lei nº 4.505-A/2008, 
com 3 emendas (apresentadas pelo Relator), e das 
Emendas da Comissão de Trabalho, de Administração 
e Serviço Público, nos termos do Parecer do Relator, 
Deputado Zenaldo Coutinho. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Eliseu Padilha – Presidente, Colbert Martins e 

Rodovalho – Vice-Presidentes, Antonio Carlos Biscaia, 
Antonio Carlos Pannunzio, Bonifácio de Andrada, Carlos 
Bezerra, Edmar Moreira, Eduardo Cunha, Felipe Maia, 
Flávio Dino, Francisco Tenorio, Gerson Peres, Indio da 
Costa, João Campos, João Paulo Cunha, José Genoíno, 
José Maia Filho, Luiz Couto, Marcelo Castro, Márcio 
França, Márcio Marinho, Mauro Benevides, Mendes 
Ribeiro Filho, Osmar Serraglio, Paes Landim, Paulo 
Magalhães, Paulo Maluf, Roberto Magalhães, Sandra 
Rosado, Sérgio Barradas Carneiro, Wolney Queiroz, 
Zenaldo Coutinho, Arnaldo Faria de Sá, Arolde de Oli-
veira, Bispo Gê Tenuta, Carlos Abicalil, Carlos Melles, 
Carlos Willian, Chico Lopes, Décio Lima, Edson Apa-
recido, Fátima Bezerra, Geraldo Pudim, Hugo Leal, 
Maurício Rands, Nelson Pellegrino, Odílio Balbinotti, 

Onyx Lorenzoni, Paulo Bauer, Roberto Alves, Rober-
to Santiago, Tadeu Filippelli, Valtenir Pereira, Vital do 
Rêgo Filho e Wellington Roberto. 

Sala da Comissão, 8 de dezembro de 2010. – 
Deputado Eliseu Padilha Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 4.605-B, DE 2009 
(Do Sr. Marcos Montes)

Acrescenta um novo artigo 985-A à 
Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, para 
instituir a empresa individual de respon-
sabilidade limitada e dá outras providên-
cias. ; tendo pareceres: da Comissão de 
Desenvolvimento Econômico, Indústria e 
Comércio, pela aprovação deste, do de nº 
4953/2009, apensado, e da Emenda apre-
sentada ao Substitutivo, com substitutivo 
(relator: DEP. GUILHERME CAMPOS); e da 
Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, pela constitucionalidade, juri-
dicidade, técnica legislativa e, no mérito, 
pela aprovação deste, do de nº 4953/2009, 
apensado, e do Substitutivo da Comissão 
de Desenvolvimento Econômico, Indústria 
e Comércio, com substitutivo (relator: DEP. 
MARCELO ITAGIBA).

Despacho: Às Comissões de: Desenvol-
vimento Econômico, Indústria e Comércio e 
Constituição e Justiça e de Cidadania (Mérito 
e art. 54, Ricd) 

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia-
ção conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se do Projeto de Lei nº 4.605, de 2009, de 
autoria do nobre Deputado Marcos Montes, que visa 
precipuamente acrescentar o artigo 985-A ao Código 
Civil para instituir a empresa individual de responsa-
bilidade limitada.

O Projeto tem como objetivo instituir a chamada 
“Sociedade Unipessoal”, também conhecida e tratada 
na doutrina como “Empresa Individual de Responsa-
bilidade Limitada”.

Em prol da iniciativa, o autor da medida reproduz 
o escólio de Guilherme Duque Estrada de Moraes, 
estudioso da matéria, em artigo divulgado na impren-
sa em 2003, que focaliza a construção da nova figura 
jurídica “empresa individual de responsabilidade limi-
tada” ou, simplesmente EIRL, em nosso País e a ex-
periência em diversos países de Primeiro Mundo que 
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a adotaram, nominalmente no direito europeu e, mais 
recentemente, no Chile. 

A mesma fonte relembra anteprojeto próprio, e 
outras contribuições oferecidas ao Governo desde a 
década de 90, com o “propósito de permitir que o em-
presário, individualmente, pudesse explorar atividade 
econômica sem colocar em risco seus bens pessoais, 
tornando mais claros os limites da garantia oferecida 
a terceiros”.

Registra, o autor, outrossim, em razão de o mo-
delo entre nós não ter avançado em face de estar a 
limitação da responsabilidade indissoluvelmente asso-
ciada ao conceito de sociedade (pressupondo, portanto, 
a reunião de pelo menos duas pessoas), que:

I – grande parte das sociedades por quo-
tas de responsabilidade limitada são constitu-
ídas apenas para o efeito de limitar a respon-
sabilidade do empresário ao valor do capital 
da empresa, sendo que, na prática, um único 
sócio detém a quase totalidade das quotas;

II – exige-se, com isso, uma burocracia 
exacerbada e inútil, além de custos adminis-
trativos adicionais, mormente no caso das 
micro, pequenas e médias empresas, advindo 
também, amiúde, desnecessárias pendências 
judiciais, decorrentes de disputas com sócios 
com participação insignificante no capital da 
empresa; 

III – quando sociedades limitadas pas-
sam a ter um único sócio por motivo da morte 
ou retirada dos demais (situação que o novo 
Código Civil limita a seis meses), exige-se a 
admissão de novo sócio ou a dissolução da 
sociedade ao fim desse prazo, quando seria 
solução mais consentânea a transformação da 
pessoa jurídica em uma empresa individual de 
responsabilidade limitada.

O novo modelo de sociedade empresária pro-
posto, de acordo com o proponente traria, portanto, 
grandes contribuições para a melhor organização des-
se importante segmento de negócios, na medida em 
que, segundo dados do Sebrae, responde por mais 
de 80% da geração de empregos, devendo incentivar 
a formalização de milhares de empreendedores, com 
reflexos na atividade econômica geral e na arrecada-
ção de impostos.

No dia 8 de abril de 2009, no entanto, foi apen-
sado ao principal o Projeto de Lei nº 4.953, de 2009, 
de autoria do Deputado Eduardo Sciarra, com o mes-
mo objetivo e inspirando-se em razões semelhantes, 
propondo alterações apenas formalmente diversas e 

mais detalhadas no Código Civil, que consistem, em 
síntese, no seguinte:

I – institui o “empreendimento individual 
de responsabilidade limitada – ERLI” como 
nova espécie do gênero pessoa jurídica;

II – o ERLI pode ser constituído por qual-
quer pessoa que exerça atividade empresária;

III – o patrimônio do ERLI é próprio e 
distinto do de seu titular;

IV – uma pessoa física só pode ser titular 
de um único ERLI;

V – o ERLI será regido pelas normas pre-
vistas para os empresários individuais e, no 
que couber, para as sociedades limitadas;

VI – o ERLI será constituído median-
te registro no Registro Público de Empresas 
Mercantis de sua sede;

VII – para o registro da ERLI, requer-se 
a nomeação de mandatário para dirigir a so-
ciedade caso o titular não o possa fazer;

VIII – o ERLI funcionará sob firma cons-
tituída pelo nome do titular, acrescida da ex-
pressão ERL;

IX – o capital deverá estar integralmen-
te realizado em moeda corrente ou em bens, 
com algumas prescrições específicas, num e 
noutro caso;

X – a administração do ERLI caberá ex-
clusivamente ao seu titular, podendo excepcio-
nalmente nomear mandatários para a prática 
de atos determinados;

XI – como regra geral, apenas os bens 
do ERLI respondem pelas dívidas da empre-
sa, podendo a responsabilidade estender-se 
a bens pessoais do titular se houver aplica-
ção patrimonial em benefício pessoal ou de 
terceiros; 

XII – anualmente, ao término do exercí-
cio, será elaborado o balanço patrimonial e de 
resultados econômicos, contendo a indicação 
do destino dos lucros e resultados obtidos;

XIII – a remuneração mensal do titular 
não será paga em prejuízo do capital social;

XIV – finalmente, são previstas as várias 
hipóteses de extinção do ERLI.

Ambos os Projetos foram distribuídos à Comissão 
de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, 
para o exame de mérito, e a esta Comissão de Consti-
tuição e Justiça e de Cidadania, para análise de mérito 
e de admissibilidade, com fulcro no art. 54 do RICD.
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A matéria está sujeita à apreciação conclusiva 
pelas Comissões, conforme determina o art. 24, inciso 
II, do Regimento Interno

A Comissão de Desenvolvimento Econômico, In-
dústria e Comércio aprovou, unanimemente, o Projeto 
de Lei nº 4.605/2009, bem como o de nº 4.953, de 2009, 
apenso, mas com Substitutivo, nos termos do Parecer 
do Relator, Deputado Guilherme Campos.

No prazo regimental, não foram apresentadas 
emendas nesta Comissão.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Tratando-se de manifestação, conforme despacho 
da Mesa do dia 12 de fevereiro de 2009 (Mérito e Art. 
54, RICD), que diz respeito aos aspectos constitucio-
nal, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa 
de projeto de lei e de substitutivo a ele apresentado, 
também porquanto se trata de matéria afeta ao direito 
civil, o exame pretendido está a cargo desta Comissão, 
de acordo com as competências previstas no art. 32, 
inciso IV, alíneas “a” e “e”, do Regimento Interno

Estando a matéria objeto da proposição em aná-
lise compreendida na competência legislativa privativa 
da União, de legislar sobre direito civil (art. 22, inciso 
I da CF), admitida sua disciplina por lei ordinária de 
iniciativa parlamentar, cujo trâmite e apreciação se 
inserem nas atribuições do Poder Legislativo, (art. 48, 
caput, e 61, caput, da CF), não há falar em inconsti-
tucionalidade sob o ponto de vista formal.

Quanto à constitucionalidade material, analisa-
da a proposta à luz da ordem jurídico-constitucional, 
não vemos óbice, de mesmo modo, à propositura, 
achando-se atendidos os pressupostos de sua ad-
missibilidade.

Ambos os Projetos e o Substitutivo da CDEIC 
também não contêm vícios de injuridicidade, estando 
em conformidade com as normas e princípios consa-
grados pelo ordenamento jurídico pátrio.

No que tange à técnica legislativa, a redação da 
proposição original prevalecente foi aprimorada pelo 
Substitutivo da CDEIC, elaborado em consonância com 
os ditames regimentais e da LC nº 95, de 1998. 

Quanto ao mérito das proposições, alinhamo-
nos com as razões trazidas à colação pelos autores 
de ambos os Projetos, referendados em anterior ma-
nifestação da CDEIC. 

No mérito, estamos convencidos de que o Pro-
jeto em apreço contribuirá com o aperfeiçoamento do 
regime jurídico civilista pátrio, em matéria de direito 
societário, ao introduzir a figura da pessoa jurídica 
individual de responsabilidade limitada, devendo re-

presentar notável avanço no campo empresarial e do 
empreendedorismo, subsidiando o Brasil com instru-
mentos em vigor desde mais de duas décadas em di-
versos outros países.

Contudo, acredito que a proposta possa ser ain-
da mais aperfeiçoada, razão pela qual apresento novo 
substitutivo. 

Em primeiro lugar, parece-nos que, topologica-
mente, melhor estariam as alterações pretendidas em 
novo Título, que sugiro seja denominado “Tíltulo I-A – 
Da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada”, 
logo após o art. 980 do novo Código Civil. Assim, ao 
invés de art. 985-A, usaremos o art. 980-A. 

Para dar maior sistematicidade ao texto, tendo 
em vista a redação vigente do Código Civil brasilei-
ro, é preciso que sejam ajustadas as redações dos 
artigos 44 e 1.033. Do art. 44, para que dele conste a 
empresa Individual de Responsabilidade Limitada no 
rol das pessoas jurídicas de direito privado existentes 
no País; e do art. 1033, para que, de mesmo modo, 
esta nova modalidade de empresa conste do seu pa-
rágrafo único. 

A terminologia “sócio”, na medida em que esta 
palavra significa aquele que se associa a outro numa 
empresa, a nosso ver, deve ser evitada, já que,na es-
pécie, será impossível referida associação.

Ademais disso, faz-se necessária pequena alte-
ração no § 2º do art. 985-A proposto (agora 980-A), a 
ser aditado ao Código Civil, de acordo com o art. 2º 
do substitutivo da CDEIC (“a firma da empresa indivi-
dual de responsabilidade limitada deverá ser formada 
pela inclusão da expressão “ERLI” após a razão social 
da empresa”).

Ocorre que o nome empresarial pode ser desig-
nado por firma ou por denominação, sendo distintos 
os conceitos, de acordo com o art. 1.1581 do NCCB, 
não se utilizando mais a expressão razão social. De 
tal sorte, o preceito deve ser assim redigido: 

“§ 2º O nome empresarial deverá ser 
formado pela inclusão da expressão “EIRELI” 
após a firma ou denominação social da empre-
sa individual de responsabilidade limitada”.

EIRELI e não EIRL (ou ERLI), para dar melhor 
sonoridade e correspondência entre a sigla e a figura 
jurídica que ora se disciplina.

1 - Art. 1.158. Pode a sociedade limitada adotar firma ou denomina-
ção, integradas pela palavra final “limitada” ou a sua abreviatura.
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Registro, também, que, considerando que se faz 
conveniente delimitar, em proporção razoável, o porte 
da organização que se pode constituir como empresa 
individual, a fim de que não se desvirtue a iniciativa 
nem esta se preste a meio e ocasião para dissimular 
ou ocultar vínculo ou relação diversa, propugnamos 
introduzir parâmetro mínimo apto a caracterizar a pes-
soa jurídica de que ora se trata, fazendo supor que se 
reúnem suficientes elementos de empresa, como sede 
instalada ou escritório, equipamentos etc., tal como se 
fez para caracterizar microempresas e o empresário 
individual, nas respectivas leis reguladoras.

Com este propósito, estabelecemos que o capital 
social não deva ser inferior ao equivalente a 100 sa-
lários mínimos, montante a partir do qual se tem por 
aceitável a configuração patrimonial da empresa indi-
vidual. A tanto, emendamos a redação dada ao caput 
do art. 985-A proposto (art. 980-A), a ser aditado ao 
Código Civil por força do art. 2º do Projeto.

Por último, assinalo não vislumbrar razão para que 
a regra estabelecida no § 5º esteja adstrita à empresa 
individual de responsabilidade limitada constituída para 
a prestação de serviços de natureza científica, literária, 
jornalística, artística, cultural ou desportiva. 

A nosso ver, a remuneração decorrente da cessão 
de direitos patrimoniais de autor ou de imagem, nome, 
marca ou voz de que seja detentor o titular da pessoa 
jurídica, vinculados à atividade profissional pode e deve 
ser atribuída à empresa individual de responsabilidade 
limitada constituída para a prestação de serviços de 
qualquer natureza. 

Assim, estaremos dando maior alcance à nova forma 
de constituição de empresa, facilitando e aumentando o 
volume de capital empreendido nos negócios que tenham 
aptidão para a forma empresarial que ora se cria.

Em conclusão, a teor das precedentes razões, ma-
nifestamos nosso voto no sentido da constitucionalidade, 
mérito, juridicidade, regimentalidade e boa técnica legislativa 
do Projeto de Lei nº 4.605, de 2009, e do Projeto apenso, 
de nº 4.953, de 2009, bem como do Substitutivo aprovado 
pela Comissão de Desenvolvimento Econômico Indústria 
e Comércio, na forma do Substitutivo que ora apresento.

Sala da Comissão, 5 de agosto de 2010. – De-
putado Marcelo Itagiba, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO  
DE LEI Nº 4.605, de 2009 

(Apenso: PL nº 4.953, de 2009)

Altera a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro 
de 2002, que “Institui o Código Civil”.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei acrescenta o art. 980-A à Lei nº 

10.406, de 10 de janeiro de 2002, de modo a instituir 

a empresa individual de responsabilidade limitada, nas 
condições que especifica.

Art. 2º A Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, 
passa a vigorar acrescida dos seguintes dispositivos:

“Art. 44... .............................................. .
VI – as empresas individuais de respon-

sabilidade limitada”.(NR)

“LIVRO II 
TÍTULO I-A

DA EMPRESA INDIVIDUAL DE  
RESPONSABILIDADE LIMITADA

“Art. 980-A empresa individual de respon-
sabilidade limitada será constituída por uma 
única pessoa titular da totalidade do capital 
social, devidamente integralizado, que não 
será inferior a 100 (cem) vezes o maior salário 
mínimo vigente no País.

§1º O nome empresarial deverá ser for-
mado pela inclusão da expressão “EIRELI” 
após a firma ou denominação social da empre-
sa individual de responsabilidade limitada.

§ 2º A pessoa natural que constituir em-
presa individual de responsabilidade limitada 
somente poderá figurar numa única empresa 
dessa modalidade.

§ 3º A empresa individual de responsa-
bilidade limitada também poderá resultar da 
concentração das quotas de outra modalidade 
societária num único sócio, independentemente 
das razões que motivaram tal concentração.

§ 4º Somente o patrimônio social da em-
presa responderá pelas dívidas da empresa 
individual de responsabilidade limitada, não 
se confundindo em qualquer situação com o 
patrimônio da pessoa natural que a constitui, 
conforme descrito em sua declaração anual de 
bens entregue ao órgão competente.

§ 5º Poderá ser atribuída à empresa indi-
vidual de responsabilidade limitada constituída 
para a prestação de serviços de qualquer natu-
reza a remuneração decorrente da cessão de 
direitos patrimoniais de autor ou de imagem, 
nome, marca ou voz de que seja detentor o 
titular da pessoa jurídica, vinculados à ativi-
dade profissional.

§ 6º Aplicam-se à empresa individual 
de responsabilidade limitada, no que couber, 
as regras previstas para as sociedades limi-
tadas. (NR)”

Art. 1.033  ............................................ .
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Parágrafo único. Não se aplica o disposto 
no inciso IV caso o sócio remanescente, inclu-
sive na hipótese de concentração de todas as 
cotas da sociedade sob sua titularidade, requei-
ra no Registro Público de Empresas Mercantis 
a transformação do registro da sociedade para 
empresário individual ou para empresa indivi-
dual de responsabilidade limitada, observado, 
no que couber, o disposto nos arts. 1.113 a 
1.115 deste Código. (NR)”

Art. 3º Esta Lei entra em vigor no prazo de 180 (cento 
e oitenta) dias, contados da data de sua publicação.

Sala da Comissão, em 5 de agosto de 2010. – 
Deputado Marcelo Itagiba, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação do Pro-
jeto de Lei nº 4.605-A/2009, com substitutivo (apresen-
tado pelo Relator), do de nº4.953/2009, apensado, e 
do Substitutivo da Comissão de Desenvolvimento Eco-
nômico, Indústria e Comércio, nos termos do Parecer 
do Relator, Deputado Marcelo Itagiba. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Eliseu Padilha – Presidente, Colbert Martins e 

Rodovalho – Vice-Presidentes, Antonio Carlos Biscaia, 
Antonio Carlos Pannunzio, Bonifácio de Andrada, Carlos 
Bezerra, Edmar Moreira, Eduardo Cunha, Felipe Maia, 
Flávio Dino, Francisco Tenorio, Gerson Peres, Indio da 
Costa, João Campos, João Paulo Cunha, José Genoíno, 
José Maia Filho, Luiz Couto, Marcelo Castro, Márcio 
França, Márcio Marinho, Mauro Benevides, Mendes 
Ribeiro Filho, Osmar Serraglio, Paes Landim, Paulo 
Magalhães, Paulo Maluf, Roberto Magalhães, Sandra 
Rosado, Sérgio Barradas Carneiro, Wolney Queiroz, 
Zenaldo Coutinho, Arnaldo Faria de Sá, Arolde de Oli-
veira, Bispo Gê Tenuta, Carlos Abicalil, Carlos Melles, 
Carlos Willian, Chico Lopes, Décio Lima, Edson Apa-
recido, Fátima Bezerra, Geraldo Pudim, Hugo Leal, 
Maurício Rands, Nelson Pellegrino, Odílio Balbinotti, 
Onyx Lorenzoni, Paulo Bauer, Roberto Alves, Rober-
to Santiago, Tadeu Filippelli, Valtenir Pereira, Vital do 
Rêgo Filho e Wellington Roberto. 

Sala da Comissão, 8 de dezembro de 2010. – 
Deputado Eliseu Padilha, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 4.776-B, DE 2009 
(Do Sr. Décio Lima)

Dispõe sobre a motorização de veícu-
los utilizados em atividades de apoio ope-
racional em aeroportos; tendo pareceres: 

da Comissão de Viação e Transportes, pela 
rejeição (relator: DEP. MARCELO ALMEI-
DA); e da Comissão de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável, pela rejeição 
(relator: DEP. EDSON DUARTE).

Despacho: Às Comissões de: Viação e 
Transportes; Meio Ambiente e Desenvolvimen-
to Sustentável; e Constituição e Justiça e de 
Cidadania (Art. 54 Ricd). 

Apreciação: Proposição Sujeita à Aprecia-
ção Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.

Publicação do Parecer da Comissão de Meio Am-
biente e Desenvolvimento Sustentável

I – Relatório

O Projeto de Lei nº 4.776-A, de 2009, de autoria 
do Deputado Décio Lima, torna obrigatória a substi-
tuição gradual de veículos utilizados em atividades 
de apoio operacional em aeroportos, movidos por 
motores de ciclo Diesel e Otto, por outros com tração 
elétrica ou mista.

De acordo com a proposição, as empresas que 
exercem atividades de apoio operacional em aeropor-
tos são obrigadas a substituir os veículos movidos com 
motores ciclo Diesel e ciclo Otto utilizados nessas ati-
vidades por veículos com tração elétrica ou mista, de 
acordo com o seguinte cronograma:

I – 20% dos veículos até 31 de dezem-
bro de 2012;

II – 50% dos veículos até 31 de dezem-
bro de 2015;

III – 70% dos veículos até 31 de dezem-
bro de 2018;

IV – 100% dos veículos até 31 de de-
zembro de 2020.

Para os efeitos do que determina o projeto, são 
considerados como tração elétrica e tração mista os 
veículos com motores elétricos com alimentação ex-
terna por meio de trilhos ou cabos aéreos, os veículos 
com motores elétricos alimentados por baterias, os ve-
ículos com dupla motorização – elétrica e a combustão 
interna – ou híbridos e, por fim, os veículos com mo-
tores movidos a baterias alimentadas por células de 
combustível. No caso dos veículos híbridos, o motor 
elétrico deverá ser capaz de fornecer pelo menos 50% 
da potência total máxima requerida em serviço.

A proposição prevê que o não atendimento des-
sas disposições constituirá infração administrativa, nos 
termos do art. 70 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro 
de 1998, sujeitando-se os infratores às sanções esta-
belecidas no art. 72 da mesma Lei.
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Fica também previsto que o Poder Executivo es-
tabelecerá os regulamentos necessários à aplicação 
dessas normas.

Analisado primeiramente pela Comissão de Via-
ção e Transportes, o projeto foi rejeitado.

No prazo regimental, não foram apresentadas 
emendas à proposição nesta Comissão de Meio Am-
biente e Desenvolvimento Sustentável.

É o relatório.

II – Voto do Relator

O projeto em pauta tem o objetivo de diminuir a 
emissão de gases causadores do efeito estufa oriun-
dos dos veículos utilizados em operações de apoio em 
aeroportos, tornando, para isso, obrigatória a substi-
tuição dessa frota por outra que utilize tração elétrica 
ou mista.

Tem razão o nobre autor da proposta quando 
se preocupa com a qualidade do ar que respiramos 
e com as nocivas conseqüências da volumosa quan-
tidade de gases e material particulado emitidos nos 
aeroportos.

No entanto, tais emissões são provenientes sobre-
tudo dos aviões nas operações de decolagem e aterris-
sagem, que, de tão grandes, tornam insignificantes as 
emissões de gases nocivos dos tratores, rebocadores, 
caminhões, vans e outros veículos necessários à rea-
lização de atividades de apoio nos aeroportos. 

Além disso, tememos que a utilização de redes de 
trilhos ou cabos aéreos para alimentar os veículos com 
tração elétrica – os trólebus – comprometa de forma 
insanável a segurança dos ambientes aeroportuários. 
De fato, a produção de faíscas capazes de inflamar 
o ar saturado de combustível evaporado durante as 
operações de abastecimentos dos aviões aumentaria 
o risco de explosões de graves conseqüências.

Sem dúvida merece preocupação a emissão de 
gases causadores do efeito estufa, tão prejudiciais ao 
meio ambiente e à saúde do ser humano No entanto, 
no caso, não podemos relevar a segurança dos aero-
portos. Até mesmo porque a questão das emissões de 
gases pelos veículos automotores já é regulada por 
resoluções do Conama – Conselho Nacional do Meio 
Ambiente, órgão competente para estabelecer normas 
e padrões nacionais de controle da poluição por veícu-
los automotores, aeronaves e embarcações, mediante 
audiência dos Ministérios competentes.

Assim, o Conama criou, por meio da Resolução 
nº 18, de 1986, o Programa de Controle da Poluição 
do Ar por Veículos Automotores – Proconve, com o 
objetivo de, entre outros, reduzir os níveis de emis-
são de poluentes por veículos automotores, visando 
o atendimento aos padrões de qualidade do ar. Foram 

também estabelecidos limites de emissão no escapa-
mento para veículos leves com motores do ciclo Otto, 
e, para veículos pesados com motores do ciclo Diesel, 
o valor máximo para a emissão de fuligem. 

Por sua vez, a Resolução nº 16, de 1993, também 
do Conama, tornou obrigatório o licenciamento ambien-
tal junto ao Ibama para as especificações, fabricação, 
comercialização e distribuição de novos combustíveis 
e sua formulação final para uso em todo o País.

Dessa forma, entendemos que não há necessida-
de de expor os passageiros e o pessoal de manutenção 
e operação de aeroportos a um risco desnecessário, 
oriundo das redes de trilhos para alimentação de tri-
lhos com tração elétrica.

Votamos, assim, pela rejeição do Projeto de Lei 
nº 4.776-A, de 2009, quanto ao mérito desta Comissão 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

Sala da Comissão, 15 de outubro de 2010. – De-
putado Edson Duarte, Relator.

III – Parecer da Comissão 

A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável, em reunião ordinária realizada hoje, re-
jeitou do Projeto de Lei nº 4.776/2009, nos termos do 
Parecer do Relator, Deputado Edson Duarte. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Jorge Khoury – Presidente, Paulo Piau – Vice-

Presidente, Edson Duarte, Fátima Pelaes, Leonardo 
Monteiro, Luiz Bassuma, Rebecca Garcia, Roberto Ro-
cha, Homero Pereira, Luiz Carreira, Marcio Junqueira, 
Nazareno Fonteles e Valdir Colatto. 

Sala da Comissão, 8 de dezembro de 2010. – 
Deputado Jorge Khoury, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 5.077-D, DE 2009 
(Do Sr. Silvio Torres)

Dispõe sobre o empregador rural e dá 
outras providências; tendo pareceres: da 
Comissão de Agricultura, Pecuária, Abas-
tecimento e Desenvolvimento Rural, pela 
aprovação (relator: DEP. WANDENKOLK 
GONÇALVES); da Comissão de Turismo 
e Desporto, pela aprovação (relator: DEP. 
AFONSO HAMM); e da Comissão de Fi-
nanças e Tributação, pela não implicação 
da matéria com aumento ou diminuição 
da receita ou da despesa públicas, não ca-
bendo pronunciamento quanto à adequa-
ção financeira e orçamentária e, no mérito, 
pela aprovação (relator: DEP. LUIZ CARLOS 
HAULY); e da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
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nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(relator: DEP. REGIS DE OLIVEIRA).

Despacho: Às Comissões de: Agricultu-
ra, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimen-
to Rural; Turismo e Desporto; Finanças e Tribu-
tação (Mérito e Art. 54, Ricd) e Constituição e 
Justiça e de Cidadania (Art. 54 Ricd). 

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia-
ção conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.

Publicação do Parecer Dacomissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de lei de autoria do ilustre 
deputado Silvio Torres que visa dispor sobre a ati-
vidade rural, especialmente, sobre a exploração do 
turismo rural.

Como justificativa, o autor alega que “hoje, não 
apenas no Brasil mas em muitos outros países, o tu-
rismo rural é atividade próspera, que contribui para a 
melhoria da qualidade de vida nas áreas rurais, leva o 
desenvolvimento a regiões sobremaneira para a pre-
servação ambiental. Afinal, não faz sentido o turismo 
rural sem natureza, o que torna aquele que o explora 
interessado na melhoria das condições de conserva-
ção ambiental em sua região. Assim, a proposição aqui 
apresentada tem o objetivo de eliminar essa carência, 
decorrente, sem dúvida, da inércia do processo de 
atualização da legislação, em face das evolução dos 
costumes”.

Submetido à Comissão de Agricultura, Pecuária, 
Abastecimento e Desenvolvimento Rural, o Projeto de 
lei foi aprovado nos termos do voto do ilustre relator, 
deputado Wandenkolk Gonçalves.

Na Comissão de Finanças e Tributação, o relator, 
ilustre deputado Luiz Carlos Hauly, concluiu pela não 
implicação da matéria com aumento ou diminuição 
da receita ou da despesa pública e, no mérito, pela 
aprovação.

Apreciada na Comissão de Turismo e Desporto, 
a proposição foi aprovada nos termos do parecer do 
relator, ilustre deputado Afonso Hamm.

É o relatório.

II – Voto do Relator

A proposição preenche o requisito de consti-
tucionalidade material e formal na medida em que a 
proposição em exame cuida de matéria da competên-
cia concorrente da União, Estados e Distrito Federal 
– direito tributário e turismo (art. 24, I e VII da Cons-
tituição Federal, sendo da atribuição do Congresso 
Nacional (art. 48, I) fazê-lo mediante lei ordinária (art. 

59, III) cuja competência, na espécie, é concorrente 
(art. 61, caput)

Relativamente ao exame da juridicidade, a pro-
posição encontra-se em conformidade com o ordena-
mento jurídico brasileiro em vigor. A técnica legislativa 
está adequada aos ditames da LC 95/98.

A Constituição federal dispõe que:

“Art. 180. A União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios promoverão e incenti-
varão o turismo como fator de desenvolvimento 
social e econômico.

O Projeto de lei visa regular uma ativi-
dade agro-econômica – turismo rural, que em 
muito contribui para o desenvolvimento social 
e econômico do país, na medida em que cria 
novas oportunidades de trabalho no campo 
proporcionando uma melhora considerável na 
vida do trabalhador rural.

Além disso, o turismo rural é um forte 
aliado na luta pela preservação da natureza, 
matéria prima dessa atividade rural. Como bem 
lembrou o autor em sua justificativa, “não há 
turismo rural sem natureza”.

Diante do exposto, o parecer é pela constituciona-
lidade, juridicidade e boa-técnica legislativa do Projeto 
de lei 5.077/09. No mais pela aprovação.

Sala da Comissão, 4 de agosto de 2010. – De-
putado Regis de Oliveira, Relator.

III – Parecer da Comissão 

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa do Projeto de Lei nº 5.077-C/2009, 
nos termos do Parecer do Relator, Deputado Regis 
de Oliveira. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Eliseu Padilha – Presidente, Colbert Martins e 

Rodovalho – Vice-Presidentes, Antonio Carlos Biscaia, 
Antonio Carlos Pannunzio, Bonifácio de Andrada, Fe-
lipe Maia, Flávio Dino, Francisco Tenorio, Gerson Pe-
res, Indio da Costa, João Campos, João Paulo Cunha, 
José Genoíno, José Maia Filho, José Pimentel, Jutahy 
Junior, Luiz Couto, Magela, Marcelo Itagiba, Marcelo 
Ortiz, Márcio Marinho, Maurício Quintella Lessa, Mauro 
Benevides, Mendes Ribeiro Filho, Nelson Trad, Paes 
Landim, Paulo Magalhães, Regis de Oliveira, Roberto 
Magalhães, Sérgio Barradas Carneiro, Vilson Covatti, 
Arnaldo Faria de Sá, Arolde de Oliveira, Chico Alencar, 
Chico Lopes, Edson Aparecido, Fátima Bezerra, Hugo 
Leal, Humberto Souto, Maria do Rosário, Nelson Pel-
legrino, Odílio Balbinotti, Pastor Manoel Ferreira, Pau-
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lo Bauer, Roberto Alves, Roberto Santiago, Solange 
Amaral, Valtenir Pereira e Vital do Rêgo Filho. 

Sala da Comissão, 7 de dezembro de 2010. – 
Deputado Eliseu Padilha, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 5.674-C, DE 2009 
(Do Sr. Zezéu Ribeiro)

Denomina Guimarães Rosa a ponte 
construída sobre o Rio São Francisco, li-
gando os municípios de Carinhanha e Ma-
lhada na BR-030, no Estado da Bahia; ten-
do pareceres: da Comissão de Viação e 
Transportes, pela aprovação (relator: DEP. 
LÁZARO BOTELHO); da Comissão de Edu-
cação e Cultura, pela aprovação (relator: 
DEP. REGINALDO LOPES); e da Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa (relator: DEP. COLBERT 
MARTINS).

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.

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Pelo presente Projeto de lei, pretende o seu Au-
tor dar denominação supletiva à ponte mencionada 
na ementa, situada na BR-030, no Estado da Bahia. 
A intenção do Projeto é homenagear o famoso literato 
GUIMARÃES ROSA.

O Projeto foi distribuído inicialmente à CVT – 
Comissão de Viação e Transportes, onde foi aprovado 
nos termos do Parecer do Relator, Deputado LÁZA-
RO BOTELHO.

A seguir o Projeto foi analisado pela CEC – Co-
missão de Educação e Cultura, onde também logrou 
aprovação nos termos do Parecer do Relator, Depu-
tado REGINALDO LOPES.

Agora o Projeto encontra-se nesta douta CCJC 
– Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
onde aguarda Parecer acerca de sua constitucionali-
dade, juridicidade e técnica legislativa, no prazo do 
regime ordinário de tramitação.

É o relatório.

II – Voto do Relator

A iniciativa da proposição em epígrafe é válida, 
pois à evidência só a lei federal pode dar denominação 
a trecho de rodovia federal.

No que toca estritamente à juridicidade, outrossim, 
o Projeto respeita o art. 2º da Lei nº 6.682/79, como 
bem lembrou o colega Relator na CVT.

Finalmente, a técnica legislativa empregada na 
sucinta proposição é adequada.

Assim, votamos pela constitucionalidade, juridici-
dade e boa técnica legislativa do PL nº 5.674/09.

É o voto.
Sala da Comissão, 17 de junho de 2010. – De-

putado Colbert Martins, Relator.

III – Parecer da Comissão 

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa do Projeto de Lei nº 5.674-B/2009, 
nos termos do Parecer do Relator, Deputado Colbert 
Martins. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Eliseu Padilha – Presidente, Colbert Martins e 

Rodovalho – Vice-Presidentes, Antonio Carlos Biscaia, 
Antonio Carlos Pannunzio, Bonifácio de Andrada, Carlos 
Bezerra, Edmar Moreira, Eduardo Cunha, Felipe Maia, 
Flávio Dino, Francisco Tenorio, Gerson Peres, Indio da 
Costa, João Campos, João Paulo Cunha, José Genoíno, 
José Maia Filho, Luiz Couto, Marcelo Castro, Márcio 
França, Márcio Marinho, Mauro Benevides, Mendes 
Ribeiro Filho, Osmar Serraglio, Paes Landim, Paulo 
Magalhães, Paulo Maluf, Roberto Magalhães, Sandra 
Rosado, Sérgio Barradas Carneiro, Wolney Queiroz, 
Zenaldo Coutinho, Arnaldo Faria de Sá, Arolde de Oli-
veira, Bispo Gê Tenuta, Carlos Abicalil, Carlos Melles, 
Carlos Willian, Chico Lopes, Décio Lima, Edson Apa-
recido, Fátima Bezerra, Geraldo Pudim, Hugo Leal, 
Maurício Rands, Nelson Pellegrino, Odílio Balbinotti, 
Onyx Lorenzoni, Paulo Bauer, Roberto Alves, Rober-
to Santiago, Tadeu Filippelli, Valtenir Pereira, Vital do 
Rêgo Filho e Wellington Roberto. 

Sala da Comissão, 8 de dezembro de 2010. – 
Deputado Eliseu Padilha, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 5.915-D, DE 2009 
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM Nº 707/09 
AVISO Nº 646 – C. Civil

Dispõe sobre a criação das Funções 
Comissionadas do FNDE – FCFNDE; cria, 
no âmbito do Poder Executivo Federal, car-
gos em comissão do Grupo-Direção e As-
sessoramento Superiores – DAS, a serem 
alocados no Ministério da Educação, no 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
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Educação – FNDE e na Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Su-
perior – CAPES; e dá outras providências; 
tendo pareceres: da Comissão de Educa-
ção e Cultura, pela aprovação (relator: DEP. 
EMILIANO JOSÉ); da Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público, pela 
aprovação, com emenda (relator: DEP. SA-
BINO CASTELO BRANCO); Comissão de 
Finanças e Tributação, pela compatibilidade 
e adequação financeira e orçamentária do 
Projeto e pela não implicação da matéria 
com aumento ou diminuição da receita ou 
da despesa públicas, não cabendo pronun-
ciamento quanto à adequação financeira e 
orçamentária da emenda da Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Pú-
blico (relator: DEP. PEPE VARGAS); e da 
Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, pela constitucionalidade, juri-
dicidade e técnica legislativa deste e da 
Emenda da Comissão de Trabalho, de Ad-
ministração e Serviço Público (relator: DEP. 
ARNALDO FARIA DE SÁ).

Despacho: Às Comissões de: Educa-
ção e Cultura; Trabalho, de Administração e 
Serviço Público; Finanças e Tributação (Art. 
54 Ricd); e Constituição e Justiça e de Cida-
dania (Art. 54 Ricd) 

Apreciação: proposição sujeita à aprecia-
ção conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

O Projeto de Lei nº 5.915, de 2009, de autoria do 
Poder Executivo visa à criação de funções comissio-
nadas e cargos em comissão no âmbito do Ministério 
da Educação (MEC), do Fundo Nacional de Desen-
volvimento da Educação (FNDE) e da Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES).

A proposição dispõe que as funções comissiona-
das do FNDE destinam-se ao exercício de atividades 
de direção, chefia e assessoramento, que o servidor 
investido em função comissionada perceberá a remu-
neração do cargo efetivo acrescida do valor da função 
para a qual for designado e que esse valor não será 
incorporado à remuneração do servidor nem integrará 
os proventos de aposentadoria e pensão. As funções 
comissionadas do FNDE equivalem para todos os 
efeitos aos cargos comissionados do Grupo-Direção 
e Assessoramento Superiores – DAS de níves cor-

respondentes. Propõe-se ainda a criação de setenta 
e uma funções comissionadas no FNDE (denomina-
das FCFNDE), sendo vinte e uma FCFNDE-3, trinta e 
quatro FCFNDE-2 e dezesseis FCFNDE-1.

A proposição inclui no Anexo II da Lei nº 11.526, 
de 2007, a tabela “h” com os valores específicos das 
FCFNDE’s criadas.

É proposta também a criação de cargos em co-
missão do Grupo-Direção e Assessoramento Supe-
riores – DAS no Ministério da Educação (sete DAS-4; 
dez DAS-3; sete DAS-2 e cinco DAS-1), no FNDE (um 
DAS-5 e seis DAS-4) e na CAPES (um DAS-5, um 
DAS-4, dois DAS-3 e dois DAS-2). 

Justifica-se a criação das funções e cargos co-
missionados para promover ajustes na estrutura do 
FNDE, da CAPES e do MEC.

O Projeto de Lei tramitou pela Comissão de Edu-
cação e Cultura, pela Comissão de Trabalho, Admi-
nistração e Serviço Público e pela Comissão de Fi-
nanças e Tributação, tendo sido aprovado em todas 
as comissões.

A Comissão de Trabalho, Administração e Servi-
ço Público aprovou a proposição com uma emenda de 
relator, que visa à correção de pequeno erro formal. 
A emenda substitui no Anexo II o termo “quantitativo” 
por “valor unitário”, visto que se trata de tabela com os 
valores das funções comissionadas do FNDE.

No âmbito da Comissão de Constituição e Justi-
ça e de Cidadania não foram apresentadas emendas 
no prazo regimental.

É o relatório.

II – Voto do Relator

A proposição vem a CCJC para a análise dos 
aspectos de constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa, nos termos do art. 54 do Regimento 
Interno

O Projeto de Lei em exame observa as normas 
constitucionais relativas à iniciativa privativa do Chefe 
do Poder Executivo (art.61, II, “a”) e à competência 
do Congresso Nacional para dispor sobre a matéria 
(art. 48, X). De igual modo, não há óbice em relação a 
sua juridicidade, visto que não viola qualquer diploma 
legal relativo à matéria e nem infringe a boa técnica 
legislativa. 

Ante o exposto, nosso voto é pela constituciona-
lidade, juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto 
de Lei nº 5.915, de 2009, e da emenda nº 1 aprovada 
pela Comissão de Trabalho, de Administração e Ser-
viço Público.

Sala da Comissão, 14 de julho de 2010. – Deputado 
Arnaldo Faria de Sá, 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 Lei nº 5.915-C/2009 
e da Emenda da Comissão de Trabalho, de Adminis-
tração e Serviço Público, nos termos do Parecer do 
Relator, Deputado Arnaldo Faria de Sá. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Eliseu Padilha – Presidente, Colbert Martins e 

Rodovalho – Vice-Presidentes, Antonio Carlos Biscaia, 
Antonio Carlos Pannunzio, Bonifácio de Andrada, Carlos 
Bezerra, Edmar Moreira, Eduardo Cunha, Felipe Maia, 
Flávio Dino, Francisco Tenorio, Gerson Peres, Indio da 
Costa, João Campos, João Paulo Cunha, José Genoíno, 
José Maia Filho, Luiz Couto, Marcelo Castro, Márcio 
França, Márcio Marinho, Mauro Benevides, Mendes 
Ribeiro Filho, Osmar Serraglio, Paes Landim, Paulo 
Magalhães, Paulo Maluf, Roberto Magalhães, Sandra 
Rosado, Sérgio Barradas Carneiro, Wolney Queiroz, 
Zenaldo Coutinho, Arnaldo Faria de Sá, Arolde de Oli-
veira, Bispo Gê Tenuta, Carlos Abicalil, Carlos Melles, 
Carlos Willian, Chico Lopes, Décio Lima, Edson Apa-
recido, Fátima Bezerra, Geraldo Pudim, Hugo Leal, 
Maurício Rands, Nelson Pellegrino, Odílio Balbinotti, 
Onyx Lorenzoni, Paulo Bauer, Roberto Alves, Rober-
to Santiago, Tadeu Filippelli, Valtenir Pereira, Vital do 
Rêgo Filho e Wellington Roberto. 

Sala da Comissão, 8 de dezembro de 2010. – 
Deputado Eliseu Padilha, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 6.642-B, DE 2009 
(Do Sr. Eduardo Barbosa)

Denomina Rodovia Governador Bene-
dito Valadares a BR-262, no trecho entre o 
Km 352,5 e o KM 426, no Estado de Minas 
Gerais; tendo pareceres: da Comissão de 
Viação e Transportes, pela aprovação (rela-
tor: DEP. OSVALDO REIS); e da Comissão 
de Educação e Cultura, pela aprovação (re-
lator: DEP. LOBBE NETO).

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 Apre-
ciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 
24. II

Publicação do Parecer da comissão de Educação 
e Cultura

I – Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do no-
bre Deputado Eduardo Barbosa, pretende denominar 
Rodovia Governador Benedito Valadares o trecho da 
BR-262 – entre o Km 352,5, Município de Betim, e o 
Km 426, que liga o Município de Pitangui ao Município 
de Divinópolis – no Estado de Minas Gerais.

A Comissão de Viação e Transportes desta Casa, 
em junho de 2010, acatou unanimemente a matéria por 
atender ao estabelecido no art. 2º da Lei nº 6.682, de 
1979, que dispõe sobre a denominação de vias e esta-
ções terminais do Plano Nacional de Viação (PNV).

Compete à Comissão de Educação e Cultura 
manifestar-se quanto ao mérito da homenagem cívi-
ca, nos termos da alínea “f” do inciso IX do art. 32 do 
Regimento Interno da Câmara dos Deputados.

Durante o prazo regimental, não foram apresen-
tadas emendas ao projeto.

É o relatório.

II – Voto do Relator

A presente iniciativa pretende prestar homena-
gem ao jornalista e político mineiro, Benedito Valada-
res. Influente homem público da época de Getúlio Var-
gas, foi vereador e prefeito de sua cidade natal, Pará 
de Minas, deputado federal e, entre os anos de 1933 
e 1945, governador do Estado de Minas Gerais. Foi, 
ainda, um dos fundadores e o primeiro presidente do 
Partido Social Democrata – PSD, do qual foi o maior 
e mais empenhado líder em seu Estado.

Segundo informa o Autor da iniciativa em tela, 
Deputado Eduardo Barbosa, a construção da BR-262 
foi obra do então Governador Benedito Valadares, 
realizada com os singelos recursos das picaretas e 
carrocinhas que antecederam o maquinário e a tec-
nologia atuais.

Benedito Valadares foi político influente, relacio-
nado com os maiores nomes de sua época. Conhe-
ceu, por exemplo, Juscelino Kubitschek, durante a Re-
volução de 32, quando se tornaram amigos. O futuro 
presidente foi, a convite de Valadares, chefe da Casa 
Civil de Minas Gerais e prefeito de Belo Horizonte. 
Seus destinos se cruzaram mais uma vez, por meio 
de suas obras. Quando da construção de Brasília, foi 
pela BR-262, exatamente pelo trecho que a presente 
iniciativa pretende denominar, que se transportou o 
material necessário para erguer a nova Capital.

Valadares entrou para a história brasileira e para 
o folclore político de Minas Gerais e do País por sua 
habilidade política, suas frases espirituosas (é dele o 
dito “estou rouco de tanto ouvir”) e seus grandes feitos. 
Em sua homenagem, foi batizada a cidade de Gover-
nador Valadares. A presente iniciativa estende o preito 
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ao propor seu nome para a rodovia que esse homem 
notável ajudou a construir. 

A relevância da atuação de Benedito Valadares 
na vida pública brasileira, a sua presença como refe-
rência no imaginário mineiro e nacional, assim como a 
vasta contribuição de seus feitos para o Brasil e para 
o Estado de Minas Gerais tornam justa e oportuna a 
homenagem que ora se pretende. 

Acompanhamos, portanto, a Comissão de Viação 
e Transportes, votando pela aprovação do Projeto de 
Lei nº 6.642, de 2009.

Sala da Comissão, 6 de outubro de 2010. – De-
putado Lobbe Neto, Relator.

III – Parecer da Comissão 

A Comissão de Educação e Cultura, em reunião 
ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente o Pro-
jeto de Lei nº 6.642-A/2009, nos termos do Parecer do 
Relator, Deputado Lobbe Neto. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Angelo Vanhoni – Presidente, Paulo Rubem San-

tiago, Antonio Carlos Chamariz e Pinto Itamaraty – 
Vice-Presidentes, Alice Portugal, Antônio Carlos Biffi, 
Ariosto Holanda, Átila Lira, Carlos Abicalil, Elismar 
Prado, Fernando Chiarelli, Gastão Vieira, João Matos, 
Joaquim Beltrão, Jorginho Maluly, Lelo Coimbra, Lo-
bbe Neto, Luciana Costa, Marcelo Almeida, Maria do 
Rosário, Nilson Pinto, Professor Setimo, Raul Henry, 
Rogério Marinho, Waldir Maranhão, Wilson Picler, An-
gela Portela, Eduardo Barbosa, José Linhares, Osmar 
Serraglio, Paulo Magalhães e Severiano Alves. 

Sala da Comissão, 1 de dezembro de 2010. – 
Deputado Angelo Vanhoni Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 6.859-B, DE 2010 
(Do Sr. Fábio Faria)

Altera a Lei nº 7.802, de 11 de julho de 
1989, que dispõe sobre a pesquisa, a expe-
rimentação, a produção, a embalagem, a ro-
tulagem, o transporte, o armazenamento, a 
comercialização, a propaganda comercial, 
a utilização, a importação, a exportação, o 
destino final dos resíduos e embalagens, o 
registro, a classificação, o controle, a ins-
peção e a fiscalização de agrotóxicos, seus 
componentes e afins; tendo pareceres: da 
Comissão de Agricultura, Pecuária, Abas-
tecimento e Desenvolvimento Rural, pela 
rejeição (relator: DEP. DILCEU SPERAFI-
CO); e da Comissão de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável, pela rejeição 
(relator: DEP. LUIZ BASSUMA).

Despacho: Às Comissões de: Agricultu-
ra, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimen-
to Rural; Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável Constituição e Justiça e de Cida-
dania (Art. 54 Ricd) 

Apreciação: Proposição Sujeita à Aprecia-
ção Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.

Publicação do Parecer da Comissão de Meio Am-
biente e Desenvolvimento Sustentável

I – Relatório

O ilustre Deputado Fábio Faria propõe, mediante 
o projeto em epígrafe, uma alteração na Lei nº 7802, de 
11 de julho de 1989, que regulamenta o uso de agrotó-
xicos no País, com o propósito de obrigar o consumi-
dor desses produtos a devolver as embalagens vazias 
ao vendedor dos mesmos. O insígne autor justifica a 
proposição argumentando que é necessário fazer um 
controle rigoroso sobre a destinação das embalagens 
vazias de agrotóxicos no campo, por razões de ordem 
ambiental e de saúde pública. 

A proposição foi apreciada e rejeitada pela Co-
missão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e De-
senvolvimento Rural, nos temos do parecer do relator, 
para quem a lei em vigor já dispõe adequadamente 
sobre a matéria. 

No prazo regimental não foram apresentadas 
emendas nesta Comissão. 

É o relatório.

II – Voto do Relator

No nosso modesto entendimento, tudo que pode-
ria e deveria ser dito sobre a proposição em apreço já 
o foi pela Comissão de Agricultura. Compreendemos 
e solidarizamo-nos com a preocupação manifesta pelo 
ilustre autor em obrigar a devolução das embalagens 
vazias de agrotóxicos aos comerciantes e fabricantes, 
para adequada destinação. Entretanto, somos obrigados 
a concordar com rigorosamente todos os argumentos 
apresentados pelo relator da matéria na Comissão 
que nos antecedeu, Deputado Dilceu Sperafico, argu-
mentos estes que demonstram, de forma indiscutível, 
a desnecessidade do projeto em discussão. 

De fato, a questão resolve-se diante da consta-
tação de que a Lei nº 7.802, de 1989, no seu art. 6o, 
parágrafo 2o, com a redação dada pela Lei nº 9.974, 
de 2000, já obriga os usuários de agrotóxicos a devol-
verem as embalagens vazias. Diz a lei, in verbis: 

“Art. 6o ...................................................
§ 2º Os usuários de agrotóxicos, seus 

componentes e afins deverão efetuar a devo-
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lução das embalagens vazias dos produtos 
aos estabelecimentos comerciais em que fo-
ram adquiridos, de acordo com as instruções 
previstas nas respectivas bulas, no prazo de 
até um ano, contado da data de compra, ou 
prazo superior, se autorizado pelo órgão regis-
trante, podendo a devolução ser intermediada 
por postos ou centros de recolhimento, des-
de que autorizados e fiscalizados pelo órgão 
competente.” (grifo nosso).

O segundo poderoso argumento aposto pelo De-
putado Dilceu Sperafico em seu relatório é o de que a lei 
já vem sendo cumprida de fato pelo produtor rural, como 
se pode constatar pelas seguintes informações: a) cria-
ção, em 2001, do Instituto Nacional de Processamento 
de Embalagens Vazias (inpEV), entidade civil de direito 
privado, sem fins lucrativos, fundada por fabricantes de 
agrotóxicos e por entidades privadas representativas 
dos elos da cadeia produtiva agrícola, responsável pelo 
transporte de embalagens vazias a partir das unidades 
de recebimento até a destinação final (reciclagem ou 
incineração) e também responsável pelo destino am-
bientalmente adequado desses materiais. O instituto 
foi fundado em 14 de dezembro de 2001 e entrou em 
funcionamento em março de 2002; b) realização, em 
2009, da 5ª edição do Dia Nacional do Campo Limpo, 
com envolvimento de 112 mil pessoas em 99 municípios.; 
e c) foram retiradas 136 mil toneladas de embalagens 
vazias do campo no período de 2002 – 2009. 

Felizmente, portanto, dispomos já de legislação 
e de instituições apropriadas para lidarmos com a 
grave questão das embalagens vazias de agrotóxicos 
no campo. De modo que, nessas condições, vimo-nos 
obrigados a votar pela rejeição do Projeto de Lei nº 
6.859, de 2010. 

Sala da Comissão, 9 de setembro de 2010. – De-
putado Luiz Bassuma, Relator.

III – Parecer da Comissão 

A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável, em reunião ordinária realizada hoje, re-
jeitou do Projeto de Lei nº 6.859/2010, nos termos do 
Parecer do Relator, Deputado Luiz Bassuma. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Jorge Khoury – Presidente, Paulo Piau – Vice-

Presidente, Edson Duarte, Fátima Pelaes, Leonardo 
Monteiro, Luiz Bassuma, Rebecca Garcia, Roberto Ro-
cha, Homero Pereira, Luiz Carreira, Marcio Junqueira, 
Nazareno Fonteles e Valdir Colatto. 

Sala da Comissão, 8 de dezembro de 2010. – 
Deputado Jorge Khoury, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 7.026-A, DE 2010 
(Do Sr. Rodovalho)

Institui o Dia Nacional do Bombeiro 
Civil; tendo parecer da Comissão de Edu-
cação e Cultura, pela aprovação (relator: 
DEP. WILSON PICLER).

Despacho: Às Comissões de: Educação 
e Cultura; e Constituição e Justiça e de Cida-
dania (Art. 54 Ricd)

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia-
ção conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II

Publicação do Parecer da Comissão de Educação 
e Cultura

I – Relatório

O Projeto de Lei nº 7.026, de 2010, de autoria 
do ilustre Deputado Rodovalho, institui o Dia Nacional 
do Bombeiro Civil, a ser comemorado anualmente em 
7 de março.

A matéria tramita sob rito ordinário, sujeita à 
apreciação conclusiva pelas Comissões, nos termos 
do art. 24, II, do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados.

Nesta Comissão, onde não foram apresentadas 
emendas no prazo regimental, cumpre-nos examinar o 
Projeto pela ótica do mérito educacional e cultural.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Em sua justificação, o ilustre autor da proposição 
em apreço ressalta que a presença do bombeiro pro-
fissional civil tornou-se imprescindível na sociedade 
atual, principalmente nos grandes centros urbanos, 
por sua atuação decisiva na prevenção e preparação 
para emergências, na resposta aos desastres e salva-
mentos, na proteção à vida e na defesa de patrimônios 
das pessoas e das empresas. 

O Bombeiro Civil é um profissional treinado e 
equipado para combater incêndios, resgatar pessoas 
e animais em situação de perigo, salvaguardar bens 
materiais e prestar assistência em desastres naturais 
e naqueles causados pelo homem. 

O Bombeiro Civil existe como profissional nos 
grandes centros desde os anos 1960 e como voluntá-
rio desde 1835. O exercício da atividade de Bombeiro 
Civil exige formação específica, dada em escolas e 
academias qualificadas para tal. 

As grandes empresas industriais, portuárias, 
aeroportuárias e florestais geralmente contam com 
corpos privativos de bombeiros, que atuam especial-
mente no seu ramo de atividade. De acordo com a Lei 
nº 11.901, de 12 de janeiro de 2009, que regulamenta 
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a profissão de Bombeiro Civil, está prevista sua atua-
ção conjunta com os Corpos de Bombeiros Militares, 
sempre coordenados, nessas situações, pelas corpo-
rações militares. As empresas e entidades que se uti-
lizarem dos serviços de Bombeiro Civil podem, inclu-
sive, firmar convênios com os Corpos de Bombeiros 
Militares para a prestação de assistência técnica aos 
seus profissionais. 

Vimos nos unir ao nobre Deputado Rodovalho 
nesta justa homenagem aos Bombeiros Civis, valoro-
sos profissionais que são parte do nosso cotidiano e 
tanto zelam pela segurança e pelo bem-estar da so-
ciedade, votando pela aprovação do Projeto de Lei nº 
7.026, de 2010. 

Sala da Comissão, 3 de novembro de 2010. – 
Deputado Wilson Picler, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Educação e Cultura, em reunião 
ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente o 
Projeto de Lei nº 7.026/2010, nos termos do Parecer 
do Relator, Deputado Wilson Picler.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Angelo Vanhoni – Presidente, Paulo Rubem San-

tiago, Antonio Carlos Chamariz e Pinto Itamaraty – 
Vice-Presidentes, Alice Portugal, Antônio Carlos Biffi, 
Ariosto Holanda, Átila Lira, Carlos Abicalil, Elismar 
Prado, Fernando Chiarelli, Gastão Vieira, João Matos, 
Joaquim Beltrão, Jorginho Maluly, Lelo Coimbra, Lo-
bbe Neto, Luciana Costa, Marcelo Almeida, Maria do 
Rosário, Nilson Pinto, Professor Setimo, Raul Henry, 
Rogério Marinho, Waldir Maranhão, Wilson Picler, An-
gela Portela, Eduardo Barbosa, José Linhares, Osmar 
Serraglio, Paulo Magalhães e Severiano Alves.

Sala da Comissão, 1 de dezembro de 2010. – 
Deputado Angelo Vanhoni, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 7.464-A, DE 2010 
(Do Sr. Jair Bolsonaro)

Inclui parágrafo único no art. 65 da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
instituiu o Código de Trânsito Brasileiro – 
CTB; tendo parecer da Comissão de Viação 
e Transportes, pela rejeição (relator: DEP. 
JAIME MARTINS).

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 análise, de autoria do nobre 
Deputado Jair Bolsonaro, pretende incluir o Parágrafo 
único no art. 65 da Lei Nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para 
determinar que as possíveis exceções expedidas pelo 
CONTRAN quanto ao transporte de crianças em ban-
co traseiro e quanto ao uso de cinto de segurança por 
condutor e passageiro de veículo, não se aplicam aos 
veículos que transitam em vias cuja velocidade máxima 
estabelecida seja igual ou superior a 80 km/h. 

No prazo regimental, não foram apresentadas 
emendas ao projeto.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Em primeiro lugar gostaríamos de elogiar a atitude 
do Deputado Jair Bolsonaro, que ao propor o projeto 
de lei em exame demonstra sua preocupação com a 
melhoria da segurança do trânsito em nosso País. 

O projeto em questão retira do Conselho Nacional 
de Trânsito – CONTRAN – a autonomia para o estabe-
lecimento de exceções quanto o transporte de crianças 
em banco traseiro e quanto ao uso de cinto de segu-
rança por condutor e passageiro de veículo, para os 
veículos que transitam em vias cuja velocidade máxima 
estabelecida seja igual ou superior a 80 km/h.

Ao vedar o transporte de crianças fora do dis-
positivo de retenção apropriado, bem como no ban-
co dianteiro do veículo, em vias cuja velocidade seja 
superior a 80 km/h, a proposta evolui um pouco com 
relação a legislação em vigor, mas não resolve o pro-
blema da condução de crianças em situações abaixo 
desse limite de velocidade. Principalmente nas vias 
urbanas, onde trafegam táxis e veículos escolares, o 
problema persiste.

Portanto, apesar da nossa simpatia com relação 
à proposta em tela, quer nos parecer que ela ainda 
não apresenta a melhor alternativa para aumentar a 
segurança do transporte de passageiros, principalmen-
te as crianças, nos veículos automotores. Isso porque 
já está provado que não são apenas os acidentes de 
trânsito ocorridos com veículos a mais de 80 km/h que 
provocam traumas e podem levar a óbito. Acidentes 
em velocidade inferior também podem provocar sérios 
danos físicos ou até mesmo a morte das vítimas. 

O que nos parece mais efetivo para garantir o 
transporte seguro, é estabelecer no texto da lei, de for-
ma detalhada, como se dará o transporte das crianças 
em todos os tipos de veículos automotores. Poderíamos, 
então, com base nesse pensamento, apresentar um 
substitutivo para a matéria buscando regular a ques-
tão. Consideramos isso, entretanto, desnecessário, em 
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razão de já tramitarem nesta Casa diversos projetos 
de lei sobre o tema, todos com o intuito de tornar mais 
seguro o transporte dos pequenos em veículos auto-
motores. É o caso, por exemplo, do PL nº 6.932, de 
2010, que obriga a adoção do dispositivo de retenção 
para crianças com até sete anos e meio em todos os 
veículos automotores que transitam no País, inclusive 
táxi e escolares, com exceção dos veículos de trans-
porte coletivo onde seja permitido viajar em pé. 

Diante de todo o exposto, não vislumbramos ou-
tra opção senão a de votar pela REJEIÇÃO, quanto ao 
mérito, do Projeto de Lei nº 7.464, de 2010.

Sala da Comissão, 4 de novembro de 2010. – 
Deputado Jaime Martins Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Viação e Transportes, em reu-
nião ordinária realizada hoje, rejeitou o Projeto de Lei 
nº 7.464/10, nos termos do parecer do relator, Depu-
tado Jaime Martins.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Milton Monti – Presidente, Pedro Fernandes e 

Cláudio Diaz – Vice-Presidentes, Camilo Cola, Carlos 
Alberto Leréia, Carlos Zarattini, Chico da Princesa, 
Décio Lima, Eliene Lima, Geraldo Simões, Hermes 
Parcianello, Hugo Leal, Lázaro Botelho, Leonardo 
Quintão, Vanderlei Macris, Fernando Chucre, Flávio 
Bezerra, Jurandy Loureiro, Marcelo Almeida, Marcos 
Lima e Pedro Chaves.

Sala da Comissão, 8 de dezembro de 2010. – De-
putado Pedro Fernandes, Vice-Presidente, no exercí-
cio da Presidência.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 2.559-A, DE 2010 

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

TVR 2098/2010 
MSC 90/2010

Aprova o ato que outorga concessão 
à Fundação Rádio Educativa Uberaba – FU-
REU para executar serviço de radiodifusão 
de sons e imagens, com fins exclusivamen-
te educativos, no Município de Uberaba, 
Estado de Minas Gerais; tendo parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, pela constitucionalidade, juri-
dicidade e técnica legislativa (relator: DEP. 
FÁBIO RAMALHO).

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

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de au-
toria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, que aprova o ato constante Decreto 
de 4 de fevereiro de 2010, que outorga concessão à 
Fundação Rádio Educativa Uberaba – FUREU, para 
explorar, pelo prazo de quinze anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens, 
com fins exclusivamente educativos, no Município de 
Uberaba, Estado de Minas Gerais.

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 2.559, 
de 2010.

Sala da Comissão, de de 2010. – Deputado Fá-
bio Ramalho, 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 Legislativo 
nº 2.559/2010, nos termos do Parecer do Relator, De-
putado Fábio Ramalho. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Eliseu Padilha – Presidente, Colbert Martins e 

Rodovalho – Vice-Presidentes, Antonio Carlos Biscaia, 
Antonio Carlos Pannunzio, Bonifácio de Andrada, Fe-
lipe Maia, Flávio Dino, Francisco Tenorio, Gerson Pe-
res, Indio da Costa, João Campos, João Paulo Cunha, 
José Genoíno, José Maia Filho, José Pimentel, Jutahy 
Junior, Luiz Couto, Magela, Marcelo Itagiba, Marcelo 
Ortiz, Márcio Marinho, Maurício Quintella Lessa, Mauro 
Benevides, Mendes Ribeiro Filho, Nelson Trad, Paes 
Landim, Paulo Magalhães, Regis de Oliveira, Roberto 
Magalhães, Sérgio Barradas Carneiro, Vilson Covatti, 
Arnaldo Faria de Sá, Arolde de Oliveira, Chico Alencar, 
Chico Lopes, Edson Aparecido, Fátima Bezerra, Hugo 
Leal, Humberto Souto, Maria do Rosário, Nelson Pel-
legrino, Odílio Balbinotti, Pastor Manoel Ferreira, Pau-
lo Bauer, Roberto Alves, Roberto Santiago, Solange 
Amaral, Valtenir Pereira e Vital do Rêgo Filho. 

Sala da Comissão, 7 de dezembro de 2010. – 
Deputado Eliseu Padilha, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 2.587-A, DE 2010 

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

TVR 2004/2009 
MSC 932/2009

Aprova o ato que autoriza a Associação Comu-
nitária de Rádio Capitão Gervásio Oliveira – ACRAC-
GEO a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Capitão Gervásio Oliveira, Estado do 
Piauí; tendo parecer da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, pela constitucionalidade, juri-
dicidade e técnica legislativa (relator: DEP. MARCELO 
CASTRO).

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

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-

nicação e Informática, que aprova o ato a que se refere 
a Portaria no 1210, de 30 de dezembro de 2008, que 
autoriza a Associação Comunitária de Rádio Capitão 
Gervásio Oliveira – ACRACGEO a executar, pelo pra-
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária no Município de Capitão 
Gervásio Oliveira, Estado do Piauí.

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 2.587, 
de 2010.

Sala da Comissão, de de 2010. – Deputado Mar-
celo Castro, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo 
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nº 2.587/2010, nos termos do Parecer do Relator, De-
putado Marcelo Castro. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Eliseu Padilha – Presidente, Colbert Martins e 

Rodovalho – Vice-Presidentes, Antonio Carlos Biscaia, 
Antonio Carlos Pannunzio, Bonifácio de Andrada, Fe-
lipe Maia, Flávio Dino, Francisco Tenorio, Gerson Pe-
res, Indio da Costa, João Campos, João Paulo Cunha, 
José Genoíno, José Maia Filho, José Pimentel, Jutahy 
Junior, Luiz Couto, Magela, Marcelo Itagiba, Marcelo 
Ortiz, Márcio Marinho, Maurício Quintella Lessa, Mauro 
Benevides, Mendes Ribeiro Filho, Nelson Trad, Paes 
Landim, Paulo Magalhães, Regis de Oliveira, Roberto 
Magalhães, Sérgio Barradas Carneiro, Vilson Covatti, 
Arnaldo Faria de Sá, Arolde de Oliveira, Chico Alencar, 
Chico Lopes, Edson Aparecido, Fátima Bezerra, Hugo 
Leal, Humberto Souto, Maria do Rosário, Nelson Pel-
legrino, Odílio Balbinotti, Pastor Manoel Ferreira, Pau-
lo Bauer, Roberto Alves, Roberto Santiago, Solange 
Amaral, Valtenir Pereira e Vital do Rêgo Filho. 

Sala da Comissão, 7 de dezembro de 2010. – 
Deputado Eliseu Padilha, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 2.768-A, DE 2010 

(Da Comissão de Relações Exteriores  
e de Defesa Nacional)

MENSAGEM Nº 163/2010 
AVISO Nº 202/2010 – C. Civil

Aprova o texto do Acordo entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e 
o Governo do Estado de Israel na Área do 
Turismo, celebrado em Brasília, em 11 de 
novembro de 2009; tendo pareceres: da Co-
missão de Turismo e Desporto, pela aprova-
ção (relatora: DEP. PROFESSORA RAQUEL 
TEIXEIRA); e da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(relator: DEP. MARCELO ORTIZ).

Despacho: Às Comissões de: Turismo 
e Desporto; e Constituição e Justiça e de Ci-
dadania (Art. 54 Ricd).

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário. Publicação dos Pareceres 
das Comissões de Turismo e Desporto; e Cons-
tituição e Justiça e de Cidadania

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 
I – Relatório

O Projeto de Decreto Legislativo nº 2.768, de 
2010, oriundo da Comissão de Relações Exteriores e 

de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, apro-
va, em seu art. 1º, o texto do Acordo entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo do Es-
tado de Israel na área do turismo, celebrado em Bra-
sília, em 11 de novembro de 2009. O parágrafo único 
do mesmo artigo estipula, ainda, que ficam sujeitos à 
aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que 
possam resultar em revisão do referido Acordo, bem 
como quaisquer ajustes complementares que, nos 
termos do inciso I do artigo 49 da Constituição Fede-
ral, acarretem encargos ou compromissos gravosos 
ao patrimônio nacional. A proposta em tela resulta do 
exame, por aquela douta Comissão, da Mensagem nº 
163/2010 do Poder Executivo, encaminhada ao Con-
gresso Nacional em 09/04/10. 

O Artigo I do Acordo preconiza que as Partes Con-
tratantes envidarão esforços para promover o desen-
volvimento do turismo e a cooperação técnica bilateral 
entre seus países, especialmente, o turismo de saúde, 
o turismo rural e o turismo cultural e religioso. 

O Artigo 2, por seu turno, prevê que as Partes 
Contratantes estimularão o intercâmbio de especia-
listas e de técnicos na área do turismo, bem como a 
cooperação entre instituições de ensino e de treina-
mento profissional relacionados ao turismo, além do 
intercâmbio por meio de programas de treinamento de 
recursos humanos. 

Em seguida, o artigo 3 estabelece o compromis-
so entre as Partes para o incentivo ao intercâmbio de 
informações técnicas e de experiências e informações 
relativas ao desenvolvimento de projetos e de pesqui-
sas na área do turismo.

No artigo 4, as Partes se comprometem a enco-
rajar visitas recíprocas de representantes da mídia, 
de operadores de turismo e de agentes de viagem, 
visando à divulgação de informações de atrações tu-
rísticas de cada uma, e a envidar esforços para parti-
cipar, sempre que possível de exposições, seminários, 
feiras e outras atividades promocionais organizadas 
pela outra Parte.

Pela letra do artigo 5, as Partes Contratantes se 
dispõem a facilitar o fluxo de documentos e materiais 
relativos à promoção do turismo, observadas suas 
respectivas legislações nacionais.

Investimentos e cooperação entre setores em-
presariais de cada país também serão encorajados e 
promovidos, conforme reza o artigo 6.

O artigo 7 dispõe sobre o compromisso de que as 
Partes cooperem no âmbito da Organização Mundial 
do Turismo das Nações Unidas e outras organizações 
internacionais relacionadas ao turismo, por meio do in-
tercâmbio de pontos de vista e informações e, quando 
acordado, por meio de apoio mútuo.
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Em seu artigo 8, O Acordo prevê que qualquer 
cooperação particular estará sujeita aos respectivos 
ordenamentos jurídicos das Partes e aos orçamentos 
disponíveis. Os custos resultantes das atividades re-
lacionadas à cooperação desenvolvidas no âmbito do 
Acordo, a menos que seja acordado de outra forma 
por escrito, serão assumidos por cada Parte Contra-
tante.

O artigo 10, por seu turno, preconiza que qualquer 
controvérsia relativa à interpretação ou à aplicação do 
Acordo será resolvida entre as respectivas autoridades 
competentes – pelo Governo de Israel o Ministério do 
Turismo e pelo Governo do Brasil, o Ministério do Turis-
mo (art. 11) – e, não havendo solução, será resolvida 
pela via diplomática.

Já o artigo 12 versa sobre a entrada em vigor 
do Acordo, que se dará na data da última das Notas 
pelas quais as Partes informam uma à outra, por es-
crito, pela via diplomática, sobre o cumprimento das 
suas respectivas formalidades legais internas, vigên-
cia essa que, pelo art. 13, permanecerá por tempo 
indeterminado.

A Exposição de Motivos nº 00022/MRE, de 
21/01/10, assinada pelo Ministro das Relações Ex-
teriores, destaca que o Acordo em questão tem por 
objetivo o desenvolvimento da atividade turística e o 
incremento do fluxo de turistas e de investimentos re-
cíprocos, especificamente nos domínios do turismo de 
saúde, turismo rural e turismo cultural religioso. 

Em 09/06/10, a Mensagem nº 163/2010 do Poder 
Executivo foi aprovada por unanimidade pela Comissão 
de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, nos ter-
mos do Projeto de Decreto Legislativo ora sob exame. 
A proposição foi distribuída em 29/06/10, pela ordem, 
à Comissão de Turismo e Desporto e à Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, tramitando em 
regime de urgência. 

Cabe-nos, agora, nesta Comissão de Turismo 
e Desporto, apreciar a matéria quanto ao mérito, nos 
aspectos atinentes às atribuições do Colegiado, nos 
termos do art. 32, VI, do Regimento Interno desta 
Casa. 

É o relatório. 

II – Voto da Relatora

O presente Acordo entre o Brasil e Israel apre-
senta-se muito interessante para o desenvolvimento 
do turismo entre os dois países. Particularmente, os 
sólidos laços que os unem abrem espaço para a co-
operação e o estímulo a esta atividade com ótimas 
perspectivas, em razão de uma série de fatores de 
interação entre as suas populações.

Com efeito, um primeiro grande motivo relaciona-
se ao potencial de atração turística que os dois países 
possuem, o que lhes garante um fluxo anual de turistas 
considerável, mas cujo fluxo bilateral especificamente 
entre os dois países é ainda incipiente. É claro, portanto, 
o potencial de crescimento do turismo recíproco.

Em segundo lugar, dada a importância da comu-
nidade judaica presente no Brasil, há um crescente 
interesse de visita de brasileiros a Israel por motivos 
religiosos, seja pelo intercâmbio cultural da própria 
comunidade, seja pela atração de turistas cristãos 
atraídos pela visita à Terra Santa e aos locais sagra-
dos do cristianismo.

De outra parte, o turista israelense, que detém 
poder aquisitivo semelhante ao dos turistas europeus 
e norte-americanos, se interessa pelo conhecimento 
de nossas belezas naturais, locais exóticos e turismo 
de aventura.

Nesse sentido, a cooperação entre os dois países 
nos parece muito auspiciosa, uma vez que o Acordo 
prevê uma série de estímulos ao setor, intercâmbio entre 
técnicos e especialistas, cooperação entre instituições 
de ensino e de treinamento profissional ligados à ativi-
dade turística, que transcendem a já importante ativida-
de de divulgação das atrações turísticas e de troca de 
informações entre os agentes econômicos envolvidos. 
A nosso ver, portanto, o projeto é meritório.

Pelas razões expostas, votamos pela aprovação 
do Projeto de Decreto Legislativo nº 2.768, de 2010.

Sala da Comissão, 8 de dezembro de 2010. – De-
putada Professor a Raquel Teixeira, Relatora.

III – Parecer da Comissão 

A Comissão de Turismo e Desporto, em reu-
nião ordinária realizada hoje, opinou pela aprovação 
do Projeto de Decreto Legislativo nº 2.768/2010, nos 
termos do Parecer da Relatora, Deputada Professora 
Raquel Teixeira. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Professora Raquel Teixeira – Presidente, Paulo 

Henrique Lustosa e Marcelo Teixeira – Vice-Presidentes, 
Afonso Hamm, Albano Franco, Arnon Bezerra, Carlos 
Eduardo Cadoca, Edinho Bez, Eugênio Rabelo, Jilmar 
Tatto, Lídice da Mata, Valadares Filho, Deley, José Ro-
cha, Silvio Torres e Thelma de Oliveira. 

Sala da Comissão, 8 de dezembro de 2010. – De-
putada Professora Raquel Teixeira Presidente

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E  
JUSTIÇA E DE CIDADANIA

I – Relatório

Vem, a esta Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, a proposição em epígrafe, formaliza-
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da pela Comissão de Relações Exteriores e de De-
fesa Nacional, com o propósito de referendar o texto 
do Acordo entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo do Estado de Israel na Área do 
Turismo, celebrado em Brasília, em 11 de novembro 
de 2009.

O Sr. Ministro Celso Amorim assim justifica a 
proposição:

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
Submeto à apreciação de Vossa Excelência o 

anexo Acordo entre o Governo da República Fede-
rativa do Brasil e o Governo do Estado de Israel na 
Área do Turismo, celebrado em 11 de novembro de 
2009, em Brasília. 

2. O Acordo em apreço fundamenta-se em es-
tratégia de ambos os países para o desenvolvimento 
da atividade turística, objetivando incrementar o fluxo 
de turistas e de investimentos recíprocos.

3. Dentre os principais pontos cobertos pelo Acor-
do destacam-se:

o desenvolvimento da cooperação turística bilate-
ral nos seguintes domínios: turismo de saúde, turismo 
rural e turismo cultural religioso;

o empenho em intensificar o grau de capacitação 
dos profissionais envolvidos na promoção e no desen-
volvimento do turismo, estimulando o intercâmbio de 
especialistas e técnicos da área;

o estímulo à prática de visitas recíprocas de re-
presentantes da mídia especializada e agentes e ope-
radores de turismo, com o objetivo de assegurar a di-
vulgação de informações sobre atrações turísticas de 
ambos os países;

a cooperação dentro da Organização Mundial do 
Turismo das Nações Unidas e de outras organizações 
internacionais relacionadas ao turismo, por meio do 
intercâmbio de informações e, quando for o caso, de 
apoio mútuo.

4. O Ministério do Turismo participou das nego-
ciações e aprovou o texto final do Acordo, que foi as-
sinado pelo Senhor Ministro do Turismo, Luiz Eduardo 
Barreto Filho, e pelo Senhor Ministro do Turismo de 
Israel, Stas Misezhnikov.

5. À luz do exposto e com vistas ao encaminha-
mento do assunto à apreciação do Congresso Nacional, 
em conformidade com o art. 49, inciso I, combinado com 
o art. 84, inciso VIII, da Constituição Federal, subme-
to a Vossa Excelência o anexo projeto de Mensagem, 
acompanhado de cópias autenticadas do Acordo.

Nos termos regimentais (RICD, art. 32, IV, “a”), 
compete-nos a análise da constitucionalidade, juridi-
cidade e da técnica legislativa da proposição.

Por último, lembramos que, como a matéria tramita 
em regime de urgência, houve a distribuição simultânea 

para a Comissão de Turismo e Desporto, encarregada 
da análise do seu mérito.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Sob o ponto de vista da constitucionalidade, não 
temos óbices à livre tramitação da matéria, porquanto 
cabe ao Congresso Nacional, nos termos do art. 49, I, 
da Carta Política, com exclusividade, dispor sobre os 
acordos internacionais firmados pelo Presidente da 
República (CF, art. 84, VIII).

De igual modo, não temos restrições à juridici-
dade, uma vez que a proposição não afronta os prin-
cípios e regras aceitos e consagrados em nosso or-
denamento jurídico. 

Finalmente, não temos reparos à técnica legisla-
tiva, obediente aos padrões normalmente consagrados 
na tradição parlamentar.

Isto posto, votamos pela constitucionalidade, juri-
dicidade e boa técnica legislativa do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 2.768, de 2010.

Sala da Comissão, 20 de outubro de 2010. – De-
putado Marcelo Ortiz, Relator.

III – Parecer da Comissão 

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 2.768/2010, nos termos do Parecer do Relator, De-
putado Marcelo Ortiz. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Eliseu Padilha – Presidente, Colbert Martins e 

Efraim Filho – Vice-Presidentes, Antonio Carlos Pan-
nunzio, Ernandes Amorim, Fernando Coruja, Flávio 
Dino, Gonzaga Patriota, João Campos, José Carlos 
Aleluia, José Genoíno, José Maia Filho, José Pimentel, 
Jutahy Junior, Luiz Couto, Magela, Marçal Filho, Marcelo 
Itagiba, Marcelo Ortiz, Márcio Marinho, Maurício Quin-
tella Lessa, Mauro Benevides, Mendes Ribeiro Filho, 
Nelson Trad, Osmar Serraglio, Paulo Magalhães, Paulo 
Maluf, Regis de Oliveira, Roberto Magalhães, Rômulo 
Gouveia, Sandra Rosado, Sérgio Barradas Carneiro, 
Vilson Covatti, Zenaldo Coutinho, Arnaldo Faria de Sá, 
Arolde de Oliveira, Carlos Abicalil, Chico Alencar, Chico 
Lopes, Décio Lima, Edson Aparecido, Jair Bolsonaro, 
João Magalhães, Maurício Rands, Moreira Mendes, 
Onyx Lorenzoni, Ricardo Tripoli, Roberto Alves, Sar-
ney Filho, Tadeu Filippelli, Valtenir Pereira, Vieira da 
Cunha, Vital do Rêgo Filho e William Woo. 

Sala da Comissão, 9 de novembro de 
2010. – Deputado Eliseu Padilha Presidente. 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 2.784-A, DE 2010 

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

TVR 2193/2010 
MSC 98/2010

Aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Rádio Entre Rios Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora 
em onda média, no Município de Palmitos, 
Estado de Santa Catarina; tendo parecer 
da Comissão de Constituição e Justiça e 
de Cidadania, pela constitucionalidade, ju-
ridicidade e técnica legislativa (relator: DEP. 
DÉCIO LIMA).

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

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, que aprova o ato constante do 
Decreto de 4 de fevereiro de 2010, que renova, a par-
tir de 21 de fevereiro de 2008, a concessão outorga-
da à Rádio Entre Rios Ltda. para explorar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em onda média, no Município de 
Palmitos, 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 
Câmara dos Deputados (art. 32, IV, a), cabe a esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 
pronunciar-se acerca da constitucionalidade, juridici-
dade e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição em comento atende aos requisitos 
constitucionais formais relativos à competência legisla-
tiva 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 Legislativo 
o instrumento adequado para discipliná-la, conforme 
preceitua o art. 109 do Regimento Interno

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria princípios ou regras preceitos da Constituição 
em vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à 
sua constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas pa-
recem adequadas, conformando-se perfeitamente às 
normas estabelecidas pela Lei Complementar no 95, de 
1998, alterada pela Lei Complementar no 107, de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua regular tramitação nesta Casa, nosso voto é pela 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa 
do Projeto de Decreto Legislativo no 2.784, de 2010.

Sala da Comissão, em de de 2010. – Deputado 
Décio Lima, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 2.784/2010, nos termos do Parecer do Relator, De-
putado Décio Lima. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Eliseu Padilha – Presidente, Colbert Martins e 

Rodovalho – Vice-Presidentes, Antonio Carlos Biscaia, 
Antonio Carlos Pannunzio, Bonifácio de Andrada, Fe-
lipe Maia, Flávio Dino, Francisco Tenorio, Gerson Pe-
res, Indio da Costa, João Campos, João Paulo Cunha, 
José Genoíno, José Maia Filho, José Pimentel, Jutahy 
Junior, Luiz Couto, Magela, Marcelo Itagiba, Marcelo 
Ortiz, Márcio Marinho, Maurício Quintella Lessa, Mauro 
Benevides, Mendes Ribeiro Filho, Nelson Trad, Paes 
Landim, Paulo Magalhães, Regis de Oliveira, Roberto 
Magalhães, Sérgio Barradas Carneiro, Vilson Covatti, 
Arnaldo Faria de Sá, Arolde de Oliveira, Chico Alencar, 
Chico Lopes, Edson Aparecido, Fátima Bezerra, Hugo 
Leal, Humberto Souto, Maria do Rosário, Nelson Pel-
legrino, Odílio Balbinotti, Pastor Manoel Ferreira, Pau-
lo Bauer, Roberto Alves, Roberto Santiago, Solange 
Amaral, Valtenir Pereira e Vital do Rêgo Filho. 

Sala da Comissão, 7 de dezembro de 2010. – 
Deputado Eliseu Padilha, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 2.791-A, DE 2010 

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

TVR 2228/2010 
MSC 98/2010

Aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Rádio Difusora São Joaquim 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
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sonora em onda média, no Município de São 
Joaquim, Estado de Santa Catarina; tendo 
parecer da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(relator: DEP. DÉCIO LIMA).

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

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, que aprova o ato constante do 
Decreto de 10 de fevereiro de 2010, que renova, por 
dez anos, a partir de 1º de maio de 2004, a concessão 
outorgada à Rádio Difusora São Joaquim Ltda. para 
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão sonora em onda média, no Município de 
São Joaquim, 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 pare-
cem adequadas, conformando-se perfeitamente às nor-

mas 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 2.791, 
de 2010.

Sala da Comissão, de de 2010. – Deputado Dé-
cio Lima, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 2.791/2010, nos termos do Parecer do Relator, De-
putado Décio Lima. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Eliseu Padilha – Presidente, Colbert Martins e 

Rodovalho – Vice-Presidentes, Antonio Carlos Biscaia, 
Antonio Carlos Pannunzio, Bonifácio de Andrada, Fe-
lipe Maia, Flávio Dino, Francisco Tenorio, Gerson Pe-
res, Indio da Costa, João Campos, João Paulo Cunha, 
José Genoíno, José Maia Filho, José Pimentel, Jutahy 
Junior, Luiz Couto, Magela, Marcelo Itagiba, Marcelo 
Ortiz, Márcio Marinho, Maurício Quintella Lessa, Mauro 
Benevides, Mendes Ribeiro Filho, Nelson Trad, Paes 
Landim, Paulo Magalhães, Regis de Oliveira, Roberto 
Magalhães, Sérgio Barradas Carneiro, Vilson Covatti, 
Arnaldo Faria de Sá, Arolde de Oliveira, Chico Alencar, 
Chico Lopes, Edson Aparecido, Fátima Bezerra, Hugo 
Leal, Humberto Souto, Maria do Rosário, Nelson Pel-
legrino, Odílio Balbinotti, Pastor Manoel Ferreira, Pau-
lo Bauer, Roberto Alves, Roberto Santiago, Solange 
Amaral, Valtenir Pereira e Vital do Rêgo Filho. 

Sala da Comissão, 7 de dezembro de 2010. – 
Deputado Eliseu Padilha Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 2.834-A, DE 2010 

(Da Comissão de Relações Exteriores  
e de Defesa Nacional) 

Mensagem nº 950/2009 
Aviso nº 956/2009 – C. Civil

Aprova o texto do Acordo Bilateral 
de Serviços Aéreos entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Gover-
no da República de Cingapura, celebrado 
em Brasília, em 25 de novembro de 2008; 
tendo pareceres: da Comissão de Viação e 
Transportes, pela aprovação (relator: DEP. 
WILLIAM WOO); e da Comissão de Consti-
tuição e Justiça e de Cidadania, pela cons-
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titucionalidade, juridicidade e técnica legis-
lativa (relator: DEP. LUIZ COUTO).

Despacho: Às Comissões de: Viação e 
Transportes e Constituição e Justiça e de Ci-
dadania (Art. 54 Ricd) 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário Publicação dos Pareceres 
das Comissões de Viação e Transportes e 
Constituição e Justiça e de Cidadania

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

I – Relatório

De conformidade com art. 49, inciso XII, combi-
nado com o § 1º do art. 223 da Constituição Federal, o 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República subme-
te, ao Congresso Nacional , por meio da Mensagem nº 
950, de 2009, acompanhada da Exposição de Motivos 
do Exmo. Sr. Ministro de Estado das Relações Exterio-
res, do texto do Acordo Bilateral de Serviços Aéreos 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e 
o Governo da República de Cingapura, celebrado em 
Brasília, em 25 de novembro de 2008.

Autuada pelo Departamento de Comissões da 
Câmara dos Deputados, a Mensagem foi inicialmen-
te apreciada pela Comissão de Relações Exteriores 
e de Defesa Nacional, estando igualmente prevista a 
apreciação da matéria por parte desta Comissão de 
Viação e Transportes e da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania.

Em sua Exposição de Motivos, o Ministro das 
Relações Exteriores Celso Amorim informa que o pre-
sente Acordo “.........visa a estabelecer um marco legal 
para a operação de serviços aéreos entre os territórios 
do Brasil e de Cingapura, e sobre pontos além desses 
territórios”, fato que “.......reforçará as relações bilate-
rais nas esferas do comércio, do turismo, da cultura e 
da cooperação”.

O instrumento dispõe de um Anexo contendo o 
Quadro de Rotas e conta em sua seção dispositiva com 
vinte e quatro artigos, dentre os quais destacamos o 
Artigo 2º, segundo o qual cada Parte concede à outra 
Parte os seguintes direitos com a finalidade de operar 
serviços aéreos internacionais nas rotas especificadas 
no Quadro de Rotas por suas empresas designadas:

a) o direito de sobrevoar o território da 
outra Parte sem pousar;

b) o direito de fazer escalas no seu ter-
ritório, para fins não comerciais;

c) o direito de fazer escalas em ponto(s) 
da(s) rota(s) especificada(s) para embarcar e 
desembarcar passageiros, bagagem, carga 

ou mala postal separadamente ou em com-
binação; e

d) os direitos de outra forma especifica-
dos neste Acordo.

O Artigo 3º dispõe que cada Parte terá o direi-
to de designar por escrito à outra Parte uma ou mais 
empresas aéreas para operar os serviços acordados 
na(s) rota(s) especificada(s) e de revogar ou alterar 
tal designação, sendo que a Parte que receber o pe-
dido concederá a autorização de operação apropriada 
desde que:

a) a empresa aérea seja estabelecida no 
território da Parte que a designa;

b) o efetivo controle regulatório da em-
presa aérea seja exercido e mantido pela Parte 
que a designa ou seus nacionais, ou ambas;

c) a Parte que designa a empresa aérea 
cumpra as disposições estabelecidas no Arti-
go 7º (Segurança Operacional) e no Artigo 8º 
(Segurança da Aviação); e

d) a empresa aérea designada esteja 
qualificada para satisfazer outras condições 
determinadas segundo as leis e regulamentos 
normalmente aplicados à operação de serviços 
de transporte aéreo internacional pela Parte 
que recebe a designação em conformidade 
com a Convenção sobre Aviação Civil Interna-
cional, de 1944 (Convenção de Chicago).

Nos termos estabelecidos no Artigo 4º, cada Par-
te terá o direito de revogar, suspender, limitar, negar 
ou impor condições às autorizações de operação ou 
permissões técnicas de uma empresa designada pela 
outra Parte, ao passo que o Artigo 5º dispõe sobre a 
aplicabilidade das leis e regulamento de uma Parte 
às aeronaves das empresas aéreas designadas pela 
outra Parte quando em seu território e aos passagei-
ros, tripulantes, carga e mala postal transportados por 
essas empresas aéreas também quando situados em 
seu território.

O Artigo 6º estabelece que certificados de ae-
ronavegabilidade, certificados de habilitação e licen-
ças, emitidos ou convalidados por uma Parte e ainda 
em vigor, serão reconhecidos como válidos pela outra 
Parte para o objetivo de operar os serviços acordados, 
desde que os requisitos sob os quais tais certificados e 
licenças foram emitidos ou convalidados sejam iguais 
ou superiores aos padrões mínimos estabelecidos pela 
Convenção de Chicago.

O Artigo 8º cuida da segurança da aviação e esta-
belece que as Partes se comprometem com a obrigação 
mútua de proteger a aviação civil contra atos de interfe-
rência ilícita. Nesse sentido, as Partes, observando os 
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direitos e obrigações do direito internacional, atuarão 
particularmente segundo as disposições da Conven-
ção sobre Infrações e Certos Outros Atos Praticados 
a Bordo de Aeronaves, de 1963; da Convenção para a 
Repressão ao Apoderamento Ilícito de Aeronaves, de 
1970; da Convenção para a Repressão de Atos Ilícitos 
contra a Segurança da Aviação Civil, de 1971, bem 
como seu Protocolo Suplementar, de 1988, da Con-
venção para a Marcação de Explosivos Plásticos para 
o Propósito de Detecção, de 1991, e qualquer outra 
convenção ou protocolo sobre segurança da aviação 
civil aos quais ambas as Partes venham a aderir.

Nenhuma Parte, segundo o Artigo 9º, cobrará 
ou permitirá que sejam cobradas das empresas aé-
reas designadas da outra Parte tarifas aeronáuticas 
superiores às cobradas às suas próprias empresas 
aéreas que operem serviços aéreos internacionais 
semelhantes.

O Artigo 12 estabelece que as tarifas a serem 
aplicadas pelas empresas aéreas designadas de uma 
Parte nos serviços cobertos por este Acordo serão 
estabelecidas em níveis razoáveis e estarão sujeitas 
à aprovação das autoridades aeronáuticas da Parte 
em cujo território estiver situado o ponto de início da 
viagem.

O Artigo 13 trata da permissão para a conversão 
de divisas e de remessa de receitas ao exterior, ao 
passo que o Artigo 14 trata das atividades comerciais, 
segundo o qual cada Parte concederá às empresas 
aéreas da outra Parte o direito de vender e comercia-
lizar em seu território, serviços de transporte aéreo 
internacional, diretamente ou por meio de agentes ou 
outros intermediários.

Nos termos dispostos no Artigo 17, as empre-
sas aéreas designadas de cada Parte submeterão 
sua previsão de horários de vôos à aprovação das 
autoridades aeronáuticas da outra Parte, em bases 
não-discriminatórias, pelo menos trinta dias antes de 
operação dos serviços acordados.

O Artigo 18 prevê a realização, a qualquer tem-
po, de consultas entre as Partes sobre a interpretação, 
aplicação, implementação ou emenda a este Acordo, 
ao passo que o Artigo 19 prevê uma sistemática para 
a solução de controvérsias, incluindo-se as referidas 
consultas e negociações diretas, os canais diplomáti-
cos e por fim, caso necessário, a constituição de um 
tribunal arbitral.

Conforme estabelecem os Artigos 20, 22, 23 e 
24, o presente Acordo, bem como eventual alteração, 
deverá ser registrado na Organização da Aviação Ci-
vil Internacional – OACI, poderá ser emendado por 
meio de troca de notas diplomáticas, poderá, a qual-
quer tempo, ser objeto de denúncia de qualquer das 

Partes, entrará em vigor em data a ser determinada 
em troca de notas diplomáticas indicando que todos 
os procedimentos internos ncessários para tanto fo-
ram adotados e, ao entrar em vigor, sobrepor-se-à ao 
Acordo de Serviços Aéreos, assinado pelas Partes em 
Cingapura, em 28 de outubro de 1997.

É o Relatório.

II – Voto do Relator

Estamos a apreciar o Acordo Bilateral de Servi-
ços Aéreos, firmado entre Brasil e Cingapura em 2008, 
instrumento esse que, ao entrar em vigor, substituirá 
o vigente Acordo de Serviços Aéreos, assinado pelas 
mesmas Partes em 1997.

Trata-se, portanto, de uma revisão da base jurí-
dica da prestação dos serviços aéreos entre ou sobre 
pontos além dos territórios das duas Partes por em-
presas especificamente designadas, aperfeiçoando-a 
e adaptando-a aos requisitos atuais.

O Acordo em apreço, conforme relatado, contem-
pla cláusulas usuais em instrumentos da espécie, espe-
cificando as liberdades do ar contempladas; dispondo 
sobre os processos de designação e de autorização 
das empresas aéreas afetas e sobre a aplicabilidade 
das leis nacionais; regrando aspectos de segurança 
operacional e de segurança na aviação e prescrevendo 
sobre as atividades comerciais das empresas aéreas 
designadas, incluindo a autorização para a conversão 
de divisas e remessas de suas receitas ao exterior.

Dessa forma, o presente Acordo atende aos 
interesses nacionais e certamente contribuirá para 
o fortalecimento do intercâmbio Brasil – Cingapura. 
Cumpre lembrar que, no curso do atual processo de 
globalização, acordos dessa espécie ganham desta-
que, pois propiciam um maior trânsito de pessoas e 
de mercadorias através das fronteiras dos Estados 
signatários, favorecendo particularmente o turismo e 
o comércio. 

Em suma, o presente instrumento encontra-se 
alinhado com os princípios que regem as nossas re-
lações internacionais, particularmente com o princípio 
constitucional de cooperação entre os povos para o 
progresso da humanidade, prescrito no inciso IX do 
Art. 4º da Constituição Federal, razão pela qual VOTO 
pela aprovação do texto do Acordo Bilateral de Servi-
ços Aéreos entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República de Cingapura, ce-
lebrado em Brasília, em 25 de novembro de 2008, nos 
termos do projeto de decreto legislativo em anexo. 

Sala da Comissão, 29 de novembro de 2010. – 
Deputado William Woo, Relator.
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III – Parecer da Comissão

A Comissão de Viação e Transportes, em reu-
nião ordinária realizada hoje, opinou unanimemente 
pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo nº 
2.834/10, nos termos do parecer do relator, Deputado 
William Woo. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Milton Monti – Presidente, Pedro Fernandes e 

Cláudio Diaz – Vice-Presidentes, Camilo Cola, Carlos 
Alberto Leréia, Carlos Zarattini, Chico da Princesa, 
Décio Lima, Eliene Lima, Geraldo Simões, Hermes 
Parcianello, Hugo Leal, Lázaro Botelho, Leonardo 
Quintão, Vanderlei Macris, Fernando Chucre, Flávio 
Bezerra, Jurandy Loureiro, Marcelo Almeida, Marcos 
Lima e Pedro Chaves. 

Sala da Comissão, 8 de dezembro de 2010. – De-
putado Pedro Fernandes, Vice-Presidente, no exercí-
cio da Presidência.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E  
JUSTIÇA E DE CIDADANIA

I – Relatório

Trata-se de projeto de decreto legislativo, ela-
borado pela Comissão de Relações Exteriores e de 
Defesa Nacional, que intenta aprovar o texto do Acor-
do Bilateral de Serviços Aéreos entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da Repú-
blica de Cingapura, celebrado em Brasília, em 25 de 
novembro de 2008.

A proposição em exame teve origem na Mensa-
gem nº 950, de 2009, do Sr. Presidente da República, 
acompanhada da Exposição de Motivos nº 00334, de 
10 de setembro de 2009, do Sr. Ministro de Estado das 
Relações Exteriores, cujo teor esclarece que “o refe-
rido Acordo visa a estabelecer um marco legal para 
a operação de serviços aéreos entre os territórios do 
Brasil e de Cingapura, e sobre pontos além desses 
territórios”.

O citado Acordo contém vinte e quatro artigos 
com cláusulas que contemplam, dentre outras maté-
rias, as liberdades do ar, os processos de designação 
e de autorização das empresas aéreas afetas, a apli-
cação das leis e regulamentos sobre a entrada e saída 
de aeronaves dos territórios dos países acordantes, 
a segurança operacional, a segurança da aviação, as 
tarifas aeronáuticas, os direitos alfandegários, as ativi-
dades comerciais, a previsão de horários e a solução 
de controvérsias.

As partes acordantes poderão, a qualquer tempo, 
denunciar o mencionado Acordo, mediante notificação 
por escrito pela via diplomática.

Nos termos do art. 54, inciso I, do Regimento In-
terno, cabe a esta Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania examinar os aspectos de constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa da proposi-
ção em tela.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Sobre os aspectos de competência deste Órgão 
Colegiado, verifica-se que o Projeto de Decreto Legis-
lativo nº 2.834, de 2010, encontra-se albergado pelo 
art. 49, inciso I, da Constituição Federal, visto que se 
trata de matéria inserida na competência exclusiva do 
Congresso Nacional, qual seja, resolver definitivamente 
sobre tratados, acordos ou atos internacionais, celebra-
dos pelo Poder Executivo, que acarretem encargos ou 
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

De outro lado, constata-se que o texto do Acordo 
em comento não contém nenhuma incompatibilidade 
vertical com os princípios e regras constitucionais vi-
gentes. Ademais, o projeto de decreto legislativo é ins-
trumento adequado para disciplinar a matéria, a teor do 
que dispõe o art. 109, inciso I, do Regimento Interno

De modo idêntico, a técnica legislativa e a reda-
ção empregadas parecem estar conformadas aos pre-
ceitos da Lei Complementar nº 95, de 1998, alterada 
pela Lei Complementar nº 107, de 2001.

Por derradeiro, somente ad argumentandum tan-
tum, o aludido Acordo se afigura oportuno, ao tempo 
em que se faz mister o reforço das relações entre Brasil 
e Cingapura nas esferas do comércio, do turismo, da 
cultura e da cooperação, como bem frisado pelo Sr. 
Ministro de Estado das Relações Exteriores, na citada 
Exposição de Motivos nº 00334, de 2009.

Pelas precedentes razões, nosso voto é pela cons-
titucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do 
Projeto de Decreto Legislativo nº 2.834, de 2010.

Sala da Comissão, 16 de novembro de 2010. – 
Deputado Luiz Couto, 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 2.834/2010, nos termos do Parecer do Relator, 
Deputado Luiz Couto. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Eliseu Padilha – Presidente, Colbert Martins – 

Vice-Presidente, Antonio Carlos Biscaia, Bonifácio de 
Andrada, Carlos Bezerra, Felipe Maia, Gerson Peres, 
Gonzaga Patriota, Indio da Costa, João Campos, João 
Paulo Cunha, José Carlos Aleluia, José Genoíno, José 
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Maia Filho, José Pimentel, Luiz Couto, Marcelo Itagiba, 
Marcelo Ortiz, Márcio França, Márcio Marinho, Mauro 
Benevides, Mendes Ribeiro Filho, Nelson Trad, Osmar 
Serraglio, Paulo Magalhães, Paulo Maluf, Regis de Oli-
veira, Roberto Magalhães, Rômulo Gouveia, Sandra 
Rosado, Sérgio Barradas Carneiro, Vilson Covatti, Ar-
naldo Faria de Sá, Arolde de Oliveira, Beto Albuquer-
que, Carlos Willian, Chico Lopes, Domingos Dutra, Ge-
raldo Pudim, Jair Bolsonaro, João Magalhães, Moreira 
Mendes, Nelson Pellegrino, Pastor Manoel Ferreira, 
Roberto Alves e Valtenir Pereira. 

Sala da Comissão, 30 de novembro de 2010. – 
Deputado Eliseu Padilha Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 2.912-A, DE 2010 

(Da Comissão de Relações Exteriores  
e de Defesa Nacional)

MENSAGEM Nº 908/09 
AVISO Nº 883/09 – C. Civil

Aprova o texto do Acordo entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República Francesa na Área de 
Submarinos, celebrado no Rio de Janeiro, 
em 23 de dezembro de 2008; tendo parecer 
da Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, pela constitucionalidade, juridi-
cidade e técnica legislativa (relator: DEP. 
JOSÉ GENOÍNO).

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

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Vem, a esta Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania (CCJC), o Projeto de Decreto Legis-
lativo em epígrafe, nos termos em que foi elaborado 
pela Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional (CREDN), pela qual é formalizado o “Acordo 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República Francesa na Área de Submari-
nos, celebrado no Rio de Janeiro, em 23 de dezembro 
de 2008”.

O referido Projeto de Decreto Legislativo, encami-
nhado a apreciação do Congresso Nacional através da 
Mensagem nº 908, de 2009, do Excelentíssimo Senhor 
Presidente da República, tem o objetivo de fortalecer a 
cooperação entre os Ministérios da Defesa do Brasil e 
da França, redigida pelos princípios da igualdade, da 

reciprocidade e do interesse mútuo, e conduzido em 
consonância com suas respectivas legislações nacio-
nais e com as obrigações internacionais assumidas 
para estimular, facilitar e desenvolver a cooperação 
na área de Submarinos.

No dia 19 de novembro de 2009, a Mensagem 
nº 908/2009, do Poder Executivo, foi distribuído às Co-
missões de Relações Exteriores e de Defesa Nacional 
e a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidada-
nia. Na Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional (CREDN), o Deputado Raul Jungmann (PPS/
PE), foi designado relator, onde apresentou relatório 
e voto pela aprovação do Protocolo, nos termos do 
Projeto de Decreto Legislativo, que foi aprovado por 
unanimidade naquela Comissão.

Compete, a esta Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, de acordo com o despacho 
exarado pelo Presidente da casa, a apreciação dos 
aspectos concernentes à Constitucionalidade, Juridi-
cidade e Técnica Legislativa, em observância do que 
dispõe o art. 32, inciso IV, alínea “a” do nosso Regi-
mento Interno

É o relatório.

II – Voto do Relator

Nos termos do artigo 49, inciso I, da Constituição 
Federal, que atribui ao Congresso Nacional a compe-
tência de resolver definitivamente sobre acordos inter-
nacionais que acarretem encargos ou compromissos 
gravosos ao patrimônio nacional, os quais lhe devem 
ser submetidos por meio de encaminhamento do Po-
der Executivo para a respectiva anuência e aperfeiço-
amento do ato internacional, chegou a esta Comissão, 
para análise da constitucionalidade, da juridicidade e 
de sua técnica legislativa o “Acordo entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da Repú-
blica Francesa na Área de Submarinos” nos termos do 
Projeto de Decreto Legislativo aprovado na Comissão 
de Relações Exteriores e de Defesa Nacional.

Desta forma nos termos regimentais compete à 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se 
manifestar acerca dos aspectos constitucional, legal, 
jurídico, regimental e de técnica legislativa de proje-
tos, emendas ou substitutivos sujeitos à apreciação 
da Câmara ou de suas Comissões, por força da alí-
nea “a” do inc. IV do art. 32 do Regimento Interno da 
Câmara, bem assim, na forma do art. 54 do mesmo 
instrumento normativo. 

O Acordo levado a efeito por Brasil e França, en-
contra-se amparada pelo ínsito no inciso VIII do art. 84, 
da Constituição Federal que outorga competência ao 
Presidente da República para celebrar tratados, con-
venções e atos internacionais, sujeitos ao referendo 
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do Congresso Nacional, bem como pelo disposto no 
inciso I do art. 49, também da Carta Política que, de 
sua vez, atribui competência exclusiva ao Congresso 
Nacional para resolver definitivamente sobre atos da 
natureza como o do presente.

Analisando-se o Acordo encaminhado pelo Po-
der Executivo e que deu origem ao Projeto de Decreto 
Legislativo nº 2.912, de 2010, verifica-se que o mesmo 
pretende instituir mecanismo de cooperação em maté-
ria de defesa, na área de construção, transferência de 
tecnologia e preparo de pessoal de submarinos entre 
o Brasil e a República Francesa.

O presente Acordo foi amplamente discutido no 
seu mérito pela Comissão de Relações Exteriores e 
de Defesa Nacional, no parecer apresentado pelo De-
putado RAUL JUNGMANN, do qual merece destaque 
salientar a importância da idéia brasileira de desenvol-
ver um programa de defesa baseado em submarinos, 
principalmente os movidos a propulsão nuclear, que 
remonta à década de 1970. O Brasil conquistou ao 
longo dessas décadas pontos preponderantes para o 
sucesso da empreitada que pretende-se concluir com a 
aprovação do presente Acordo. São eles: 1) o domínio 
do ciclo do combustível nuclear (projetos ZARCÃO e 
CICLONE); 2) projeto e desenvolvimento de um reator 
nuclear (projeto REMO) suficientemente compacto para 
um casco de submarino; e 3) projeto e desenvolvimen-
to de um casco de submarino que recebesse o reator 
em desenvolvimento (projeto COSTADO).

O Poder Executivo explica na Exposição de Mo-
tivos que deu origem a Mensagem encaminhada ao 
Congresso Nacional que: A cooperação entre as Par-
tes poderá incluir: as áreas de políticas de segurança; 
pesquisa e desenvolvimento, apoio logístico e aquisição 
de produtos e serviços todos na área de construção 
de submarinos que possam ser de interesse mútuo 
para as Partes;

Desta maneira, e considerando os interesses ma-
rítimos do Brasil diante da necessidade de se dotar de 
submarinos de propulsão nuclear, obtendo-se, ao mes-
mo tempo, transferência de tecnologia, e sendo ainda 
a França o único país que se apresentou disposto a 
estabelecer a cooperação tecnológica necessária ao 
Brasil, nada há a ser reparar quanto à técnica legis-
lativa e à redação empregadas. Portanto, conclui-se 
que não há obstáculo constitucional ou legal na in-
corporação do Acordo entre a República Federativa 
do Brasil e o Governo da República Francesa sobre 
“Submarinos, celebrado no Rio de Janeiro em 23 de 
dezembro de 2008.

Diante do exposto, nosso voto é pela Constitucio-
nalidade, Juridicidade e Técnica Legislativa, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 2.912, de 2010.

Sala da Comissão, 8 de dezembro de 2010. – 
Deputado José Genoíno, Relator.

III – Parecer da Comissão 

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 2.912/2010, nos termos do Parecer do Relator, De-
putado José Genoíno 

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Eliseu Padilha – Presidente, Colbert Martins – Vi-

ce-Presidente, Antonio Carlos Biscaia, Augusto Farias, 
Ciro Nogueira, Eduardo Cunha, Flávio Dino, Gerson 
Peres, João Campos, José Genoíno, José Maia Filho, 
José Pimentel, Luiz Couto, Marcelo Castro, Marcelo 
Itagiba, Marcelo Ortiz, Márcio França, Marcos Me-
drado, Mauro Benevides, Mendes Ribeiro Filho, Paes 
Landim, Paulo Magalhães, Regis de Oliveira, Roberto 
Magalhães, Rômulo Gouveia, Sandra Rosado, Sér-
gio Barradas Carneiro, Vilson Covatti, Arnaldo Faria 
de Sá, Carlos Abicalil, Carlos Melles, Chico Lopes, 
Edson Aparecido, Fátima Bezerra, Gorete Pereira, 
Hugo Leal, João Magalhães, Nelson Pellegrino, Odí-
lio Balbinotti, Ricardo Tripoli, Roberto Alves, Roberto 
Santiago, Solange Amaral, Valtenir Pereira, Vieira da 
Cunha e William Woo. 

Sala da Comissão, 14 de dezembro de 2010. – 
Deputado Eliseu Padilha, Presidente.

COMISSÕES

ATAS

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E  
JUSTIÇA E DE CIDADANIA

53ª Legislatura – 4ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da Quadragésima Oitava Reunião Ordiná-
riarealizada em 8 de dezembro de 2010

Às dez horas e trinta e oito minutos do dia oito 
de dezembro de dois mil e dez, 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 Eliseu Padilha – Presi-
dente; Colbert Martins e Rodovalho – Vice-Presidentes; 
Antonio Carlos Biscaia, Antonio Carlos Pannunzio, 
Bonifácio de Andrada, Carlos Bezerra, Edmar Moreira, 
Eduardo Cunha, Felipe Maia, Flávio Dino, Francisco 
Tenorio, Gerson Peres, Indio da Costa, João Campos, 
João Paulo Cunha, José Genoíno, José Maia Filho, 
Luiz Couto, Marcelo Castro, Márcio França, Márcio 
Marinho, Mauro Benevides, Mendes Ribeiro Filho, Os-
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mar Serraglio, Paes Landim, Paulo Magalhães, Paulo 
Maluf, Roberto Magalhães, Sandra Rosado, Sérgio 
Barradas Carneiro, Wolney Queiroz e Zenaldo Couti-
nho – Titulares; Arnaldo Faria de Sá, Arolde de Olivei-
ra, Bispo Gê Tenuta, Carlos Abicalil, Carlos Melles, 
Carlos Willian, Celso Russomanno, Chico Lopes, Dé-
cio Lima, Edson Aparecido, Fátima Bezerra, George 
Hilton, Geraldo Pudim, Hugo Leal, Maurício Rands, 
Nelson Pellegrino, Odílio Balbinotti, Onyx Lorenzoni, 
Pastor Manoel Ferreira, Paulo Bauer, Roberto Alves, 
Roberto Santiago, Tadeu Filippelli, Valtenir Pereira, Vi-
tal do Rêgo Filho e Wellington Roberto – Suplentes. 
Deixaram de comparecer os Deputados Alexandre 
Silveira, Aracely de Paula, Augusto Farias, Ciro No-
gueira, Efraim Filho, Ernandes Amorim, Fábio Ramalho, 
Fernando Coruja, Gonzaga Patriota, José Carlos Ale-
luia, José Pimentel, Jutahy Junior, Magela, Marçal Fi-
lho, Marcelo Guimarães Filho, Marcelo Itagiba, Marce-
lo Ortiz, Marcos Medrado, Maurício Quintella Lessa, 
Mendonça Prado, Nelson Trad, Regis de Oliveira, Ro-
gerio Lisboa, Rômulo Gouveia, Vic Pires Franco, Vi-
cente Arruda, Vilson Covatti e Wilson Santiago. O Pre-
sidente declarou abertos os trabalhos e submeteu à 
apreciação a Ata da quadragésima sétima reunião or-
dinária realizada em sete de dezembro. O Deputado 
Antônio Carlos Biscaia requereu dispensa da leitura 
da Ata. Em votação, a Ata foi aprovada por unanimi-
dade. ORDEM DO DIA: Os Deputados Arnaldo Faria 
de Sá, José Genoíno, Antonio Carlos Biscaia, Rodo-
valho, Eduardo Cunha, Flavio Dino, Roberto Magalhães, 
Carlos Willian, Indio da Costa, Geraldo Pudim, Paes 
Landim, Colbert Martins, Felipe Maia, Edmar Moreira, 
Antonio Carlos Pannunzio e José Maia Filho requere-
ram inversão de pauta para apreciação dos itens de-
zesseis, noventa e sete, cento e cinquenta e um, de-
zenove, trinta e quatro, um, cento e cinquenta e oito, 
cento e vinte e dois, oitenta e nove, cento e quarenta 
e dois, cento e quarenta e três, oitenta e um, cinquen-
ta e nove, cento e quarenta e um, cento e vinte e dois, 
cento e trinta e oito, cento e dezessete, oitenta e oito, 
seis, e cento e quarenta, respectivamente. Foram os 
requerimentos aprovados pelo plenário da Comissão. 
1 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
2.625/10 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática – (TVR 2121/2010) – que 
“aprova o ato que renova a concessão outorgada à 
Rádio e TV Difusora do Maranhão Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda média, no 
Município de São Luís, Estado do Maranhão”. RELA-
TOR: Deputado FLÁVIO DINO PARECER: pela cons-
titucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não 
houve discussão. Em votação, foi aprovado por unani-
midade o Parecer. 2 – PROJETO DE DECRETO LE-

GISLATIVO Nº 2.880/10 – da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
2335/2010) – que “aprova o ato que outorga conces-
são à Rede de Rádio e Televisão Tiradentes Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens, 
no Município de Manaus, Estado do Amazonas”. RE-
LATOR: Deputado FLÁVIO DINO PARECER: pela cons-
titucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não 
houve discussão. Em votação, foi aprovado por unani-
midade o Parecer. 3 – PROJETO DE DECRETO LE-
GISLATIVO Nº 2.908/10 – da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
2547/2010) – que “aprova o ato que renova a permis-
são outorgada à Fundação L’’Hermitage para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em frequência modu-
lada, no Município de Belo Horizonte, Estado de Minas 
Gerais”. RELATOR: Deputado FLÁVIO DINO PARE-
CER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi apro-
vado por unanimidade o Parecer. 4 – PROJETO DE 
LEI Nº 6.127/09 – do Senado Federal – Cristovam Bu-
arque – (PLS 392/2008) – que “inclui, entre os servi-
dores que desenvolvem atividades exclusivas de Es-
tado, os servidores do Plano de Carreira e Cargos da 
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísti-
ca (IBGE)”. RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA 
DE SÁ. PARECER: Parecer com Complementação de 
Voto, Dep. Arnaldo Faria de Sá (PTB-SP), pela cons-
titucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, 
com substitutivo; e pela antirregimentalidade das emen-
das apresentadas nesta Comissão. O Deputado Sarney 
Filho apresentou voto em separado. O Presidente in-
formou que havia sobre a Mesa requerimento de reti-
rada de pauta da matéria, de autoria do Deputado José 
Genoino, que encaminhou favoravelmente. O Deputa-
do Arnaldo Faria de Sá encaminhou contrariamente. 
Em votação, foi aprovado o requerimento de retirada 
de pauta, contra o voto do Deputado Arnaldo Faria de 
Sá. 5 – PROJETO DE LEI Nº 5.915/09 – do Poder 
Executivo – que “dispõe sobre a criação das Funções 
Comissionadas do FNDE – FCFNDE; cria, no âmbito 
do Poder Executivo Federal, cargos em comissão do 
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS, 
a serem alocados no Ministério da Educação, no Fun-
do Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE 
e na Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior – CAPES; e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. PA-
RECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técni-
ca legislativa deste e da Emenda da Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Público. Lido o 
Parecer, não houve oradores inscritos. Em votação, foi 
aprovado por unanimidade o Parecer. 6 – PROJETO 
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DE LEI Nº 4.567/08 – TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DF 
– que “altera a Organização Judiciária do Distrito Fe-
deral e dos Territórios, estabelecida pela Lei nº 11.697, 
de 13 de junho de 2008”. RELATOR: Deputado PAES 
LANDIM. PARECER: pela constitucionalidade, juridici-
dade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação 
deste e da Emenda da Comissão de Trabalho, de Ad-
ministração e Serviço Público. Lido o Parecer, discutiu 
a matéria o Deputado Flávio DINO Em votação, foi 
aprovado por unanimidade o Parecer. 7 – PROPOSTA 
DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 430/09 – do Sr. 
Celso Russomanno – que “altera a Constituição Fede-
ral para dispor sobre a Polícia e Corpos de Bombeiros 
dos Estados e do Distrito Federal e Territórios, confere 
atribuições às Guardas Municipais e dá outras provi-
dências”. (Apensado: PEC 432/2009) RELATOR: De-
putado MENDES RIBEIRO FILHO. PARECER: pela 
admissibilidade desta e da PEC 432/2009, apensada. 
Lido o Parecer, foi concedida vista conjunta aos De-
putados José Genoino, Antônio Carlos Biscaia, Rober-
to Magalhães, Flávio Dino e João Campos. 8 – PRO-
JETO DE LEI Nº 3.232/04 – do Sr. Confúcio Moura – 
que “regulamenta a profissão de taxista e dá outras 
providências”. (Apensados: PL 3272/2004, PL 3953/2004 
e PL 5509/2009) RELATOR: Deputado INDIO DA COS-
TA. PARECER: Parecer com Complementação de Voto, 
Dep. Indio da Costa (DEM-RJ), pela constitucionalida-
de, juridicidade e técnica legislativa deste, do Substi-
tutivo da Comissão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público, das emendas de nºs 1 e 2 apresen-
tadas nesta Comissão, do PL 3272/2004, do PL 
3953/2004 e do PL 5509/2009, apensados, com subs-
titutivo e subemenda; e pela antirregimentalidade da 
Emenda de nº 3 e da Subemenda de nº 1 apresenta-
das nesta Comissão. O Presidente informou que havia 
sobre a Mesa requerimento de retirada de pauta da 
matéria, de autoria do Deputado João Campos, que 
encaminhou favoravelmente. O Deputado José Genoi-
no que encaminhou contrariamente. Orientaram as 
bancadas os Deputados: Colbert Martins, pelo PMDB; 
Flávio Dino, pelo PCdoB; José Genoino, pelo PT. O 
Deputado João Campos retirou o requerimento. Em 
votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. O 
Deputado Marcelo Itagiba apresentou voto em sepa-
rado. 9 – PROJETO DE LEI Nº 1.786/07 – do Sr. Ed-
milson Valentim – que “dispõe sobre a reintegração no 
emprego dos funcionários da Dataprev, Empresa de 
Tecnologia e Informações da Previdência Social, em 
exercício nos postos do INSS (Instituto Nacional de 
Seguro Social)”. RELATOR: Deputado ARNALDO FA-
RIA DE SÁ. PARECER: pela constitucionalidade, juri-
dicidade e técnica legislativa. Lido o Parecer, foi con-
cedida vista conjunta aos Deputados José Genoino e 

Colbert Martins. 10 – PROJETO DE LEI Nº 3.730/04 
– do Sr. Lobbe Neto – que “dispõe sobre a obrigato-
riedade de distribuição gratuita de protetor solar, pelo 
Sistema Único de Saúde – SUS” (Apensado: PL 
3818/2004 (Apensado: PL 4884/2005)) RELATOR: 
Deputado JOSÉ GENOÍNO PARECER: pela constitu-
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, 
com substitutivo, do PL 3.818/2004, com substitutivo, 
do PL 4.884/2005, com substitutivo, e do Substitutivo 
da Comissão de Seguridade Social e Família, com 
subemenda substitutiva; e pela inconstitucionalidade 
do Substitutivo da Comissão de Trabalho, de Adminis-
tração e Serviço Público. Encerrada a discussão, o 
Deputado José Genoino usou da palavra como relator. 
Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 
11 – PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 
473/01 – do Sr. Antonio Carlos Pannunzio – que “dá 
nova redação ao inciso XIV do art. 84 e ao parágrafo 
único do art. 101 da Constituição Federal”. (Apensados: 
PEC 566/2002, PEC 484/2005, PEC 342/2009, PEC 
393/2009, PEC 434/2009 e PEC 441/2009) RELATOR: 
Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA. PARECER: 
Parecer do Relator Substituto, pela admissibilidade 
desta, da PEC 566/2002, da PEC 484/2005, da PEC 
342/2009, da PEC 393/2009, da PEC 434/2009 e da 
PEC 441/2009, apensadas. Encerrada a discussão, o 
Deputado Antônio Carlos Biscaia usou da palavra, 
como relator substituto. Em votação, foi aprovado o 
Parecer do relator substituto, contra o voto do Depu-
tado José GenoiNº 12 – PROJETO DE LEI COMPLE-
MENTAR Nº 200/89 – do Senado Federal – Itamar 
Franco – (PLS 198/1989) – que “dispõe sobre os re-
quisitos para o exercício dos cargos de diretoria e pre-
sidência do Banco Central do Brasil” (Apensados: PLP 
3/1991, PLP 7/1995 (Apensados: 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 EDU-
ARDO CUNHA. PARECER: pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica 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. Lido o Parecer, discutiram a matéria os 
Deputados Antônio Carlos Biscaia e Paes Landim. 
Retirado de pauta pelo relator. 13 – PROJETO DE LEI 
Nº 7.107/10 – do Sr. Flávio Dino – que “altera disposi-
tivos do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 
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– Código de Processo Penal”. RELATOR: Deputado 
REGIS DE OLIVEIRA. PARECER: pela constituciona-
lidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela 
aprovação. Lido o Parecer, foi concedida vista ao De-
putado Antônio Carlos Biscaia. 14 – PROJETO DE LEI 
Nº 206/03 – do Sr. Roberto Magalhães – que “acres-
centa um parágrafo ao art. 482 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, versando sobre a justa causa na res-
cisão de contrato de trabalho em caso de alcoolismo”. 
(Apensado: PL 4518/2004) RELATOR: Deputado SÉR-
GIO BARRADAS CARNEIRO. PARECER: pela cons-
titucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, 
do Substitutivo da Comissão de Trabalho, de Adminis-
tração e Serviço Público, com subemenda, e do PL 
4518/2004, apensado, com substitutivo. Não houve 
discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade 
o Parecer. 15 – PROJETO DE LEI Nº 4.505/08 – do 
Sr. Luiz Paulo Vellozo Lucas – que “regulamenta o tra-
balho à distância, conceitua e disciplina as relações 
de teletrabalho e dá outras providências”. RELATOR: 
Deputado ZENALDO COUTINHO. PARECER: pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
deste, com emendas, e das Emendas da Comissão 
de Trabalho, de Administração e Serviço Público. Lido 
o Parecer, não houve oradores inscritos. Em votação, 
foi aprovado por unanimidade o Parecer. 16 – PROJE-
TO DE LEI Nº 4.605/09 – do Sr. Marcos Montes – que 
“acrescenta um novo artigo 985-A à Lei nº 10.406, de 
10 de janeiro de 2002, para instituir a empresa indivi-
dual de responsabilidade limitada e dá outras provi-
dências”. (Apensado: PL 4953/2009) RELATOR: De-
putado MARCELO ITAGIBA. PARECER: pela consti-
tucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no 
mérito, pela aprovação deste, do Substitutivo da Co-
missão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e 
Comércio e do PL 4953/2009, apensado, com substi-
tutivo. Lido o Parecer, não houve oradores inscritos. 
Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 
17 – PROJETO DE LEI Nº 2.020/99 – do Sr. Luiz Bit-
tencourt – que “obriga divulgação de mensagens sobre 
medicamentos genéricos, nos anúncios de remédios 
e similares”. (Apensados: PL 2548/2000, PL 3028/2000 
e PL 3061/2000) RELATOR: Deputado GERALDO PU-
DIM. PARECER: Parecer com Complementação de 
Voto, Dep. Geraldo Pudim (PR-RJ), pela inconstitucio-
nalidade deste, do Substitutivo da Comissão de Defe-
sa do Consumidor, do Substitutivo da Comissão de 
Seguridade Social e Família e do PL 3061/2000, apen-
sado; e pela constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa do PL 2548/2000 e do PL 3028/2000, apen-
sados, com emendas. Não houve discussão. Em vota-
ção, foi aprovado por unanimidade o Parecer com 
Complementação de Voto. O Deputado Bruno Araújo 

apresentou voto em separado. 18 – PROJETO DE LEI 
Nº 4.500/08 – do Sr. Carlos Bezerra – que “veda a 
busca e apreensão de máquinas, equipamentos e im-
plementos agrícolas, no período e condições que es-
pecifica”. (Apensado: PL 4620/2009) RELATOR: De-
putado NELSON TRAD. PARECER: pela constitucio-
nalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, 
pela aprovação deste, com substitutivo, e pela rejeição 
do PL 4620/2009, apensado. O Deputado Paes Landim 
apresentou voto em separado. Lido o Parecer, foi con-
cedida vista conjunta aos Deputados Geraldo Pudim 
e José GenoiNº 19 – PROJETO DE LEI Nº 2.333/07 
– do Sr. Praciano – que “altera a Lei nº 8.429, de 02 
de junho de 1992”. RELATOR: Deputado FLÁVIO DINO 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. Lido o 
Parecer, foi concedida vista ao Deputado Geraldo Pu-
dim. 20 – PROJETO DE LEI Nº 1.994/07 – da Sra. 
Vanessa Grazziotin – que “insere parágrafo no art. 4º 
da Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998, para instituir, 
no Sistema Nacional do Desporto, o Subsistema do 
Desporto Indígena”. RELATOR: Deputado FELIPE 
MAIA. PARECER: pela constitucionalidade, juridicida-
de e técnica legislativa deste, com emenda, e do Subs-
titutivo da Comissão de Direitos Humanos e Minorias, 
com subemenda. Lido o Parecer, foi concedida vista 
ao Deputado José GenoiNº 21 – PROJETO DE LEI 
Nº 142/03 – do Sr. Aloysio Nunes Ferreira – que “re-
voga o parágrafo único do art. 442 da Consolidação 
das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei 
nº 5.452, de 1º de maio de 1943”. (Apensados: PL 
427/2003, PL 439/2003, PL 951/2003 e PL 1293/2003) 
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. PARECER: 
pela constitucionalidade, injuridicidade e má técnica 
legislativa deste, do Substitutivo da Comissão de Tra-
balho, de Administração e Serviço Público, do PL 
427/2003, do PL 439/2003, do PL 951/2003 e do PL 
1293/2003, apensados. Lido o Parecer, foi concedida 
vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Pannun-
zio e Bonifácio de Andrada. 22 – PROJETO DE LEI 
Nº 4.495/08 – do Sr. Eduardo Cunha – que “dispõe 
sobre regulamentação do exercício da profissão de 
“Sommelier””. (Apensado: PL 4520/2008) RELATOR: 
Deputado JOÃO MAGALHÃES. PARECER: pela cons-
titucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste 
e do PL 4520/2008, apensado, nos termos do Substi-
tutivo da Comissão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público. Lido o Parecer, discutiu a matéria o 
Deputado Antonio Carlos Pannunzio. Em votação, foi 
aprovado por unanimidade o Parecer. 23 – 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””. RELA-
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TOR: Deputado COLBERT MARTINS. PARECER: pela 
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, 
no mérito, pela aprovação. Não houve discussão. Em 
votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 24 
– PROJETO DE LEI Nº 5.674/09 – do Sr. Zezéu Ribei-
ro – que “denomina Guimarães Rosa a ponte constru-
ída sobre o Rio São Francisco, ligando os municípios 
de Carinhanha e Malhada na BR-030, no Estado da 
Bahia”. RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. Lido o Parecer, não houve oradores 
inscritos. Em votação, foi aprovado por unanimidade o 
Parecer. Os Deputados Colbert Martins e Bonifácio de 
Andrada também assumiram a Presidência. o Senhor 
Presidente encerrou a reunião às doze horas e vinte 
e dois minutos, antes convocando reunião ordinária, 
para a próxima quinta-feira, nove de dezembro, às doze 
horas e vinte e dois, para apreciar os itens remanes-
centes da pauta. E, para constar, eu ––––––––––––––––, 
Rejane Salete Marques, lavrei a presente Ata, que, por 
ter sido lida e aprovada, será assinada pelo Presiden-
te, Deputado Eliseu Padilha, ––––––––––––––––––––––, 
e publicada no Diário da Câmara dos Deputados. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

53ª Legislatura – 4ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 30ª Reunião (Ordinária de Audiência 
Pública),realizada em 17 de agosto de 2010.

Às quatorze horas e cinqüenta e dois minutos do 
dia dezessete de agosto de dois mil e dez, reuniu-se a 
Comissão de Educação e Cultura, no Plenário 10 do 
Anexo II da Câmara dos Deputados, sob a presidência 
da Deputada Fátima Bezerra. Registraram a presença 
os senhores Deputados: Carlos Abicalil, Fátima Bezer-
ra, Gastão Vieira, Iran Barbosa, Jorginho Maluly, Lobbe 
Neto, Luciana Costa, Paulo Rubem Santiago, Profes-
sor Sétimo e Wilson Picler – Titulares; Alceni Guerra, 
José Linhares, Luiz Carlos Setim, Raimundo Gomes 
de Matos e Severiano Alves – Suplentes. O senhor 
Deputado Fernando Nascimento compareceu como 
não-membro. Deixaram de comparecer os senhores 
Deputados Alice Portugal, Angelo Vanhoni, Antônio 
Carlos Biffi, Antonio Carlos Chamariz, Ariosto Holanda, 
Átila Lira, Brizola Neto, Clóvis Fecury, Elismar Prado, 
Fernando Chiarelli, João Matos, Joaquim Beltrão, Jorge 
Tadeu Mudalen, Lelo Coimbra, Marcelo Almeida, Maria 
do Rosário, Nilmar Ruiz, Nilson Pinto, Pinto Itamara-
ty, Raul Henry, Rogério Marinho e Waldir Maranhão. 
ABERTURA: Abertos os trabalhos, a Presidente em 
exercício, Deputada Fátima Bezerra, deu início à Au-
diência Pública para discutir “A próxima correção ou 

atualização do piso salarial profissional nacional dos 
professores do magistério da Educação Básica”, objeto 
do Requerimento Nº 298/10, de autoria do Deputado 
Severiano Alves, convidando para compor a Mesa os 
senhores: Cleuza Rodrigues Repulho, representante da 
União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação 
– Undime, Selma Maquiné Barbosa, representante da 
Confederação Nacional dos Municípios – CNM, Denil-
son Bento da Costa, representante da Confederação 
Nacional dos Trabalhadores em Educação – CNTE e 
Vander Oliveira Borges, coordenador-geral do Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bá-
sica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
– FUNDEB. Em seguida, a Presidente em exercício, 
declinou os critérios que seriam utilizados no orde-
namento dos trabalhos e destacou a importância da 
audiência para os profissionais da área do magistério 
da Educação Básica do País. Dando prosseguimento, 
concedeu a palavra aos palestrantes: Cleuza Rodrigues 
Repulho, Selma Maquiné Barbosa, Vander Oliveira 
Borges e Denilson Bento da Costa, que discorreram 
sobre o tema em discussão. Debateram o assunto os 
senhores Deputados Severiano Alves, que assumiu 
a direção dos trabalhos após suas interpelações e 
ponderações sobre a matéria, antes mesmo do início 
dos debates; Fátima Bezerra; Iran Barbosa; Professor 
Sétimo; Wilson Picler; Paulo Rubem Santiago e Car-
los Abicalil. No transcorrer da audiência o Presidente 
em exercício, Deputado Severiano Alves, registrou a 
presença do Professor Cezar Nolasco, Presidente do 
Sindicato do Magistério Municipal Público de Vitória 
da Conquista/BA – SIMMP. Concluídos os debates, o 
Deputado Severiano Alves passou a palavra aos con-
vidados para que fizessem suas considerações finais. 
ENCERRAMENTO: O Presidente teceu comentários 
sobre a matéria e, em seguida, agradeceu a presen-
ça dos convidados, dos parlamentares e dos demais 
presentes, encerrando os trabalhos às dezoito horas 
e doze minutos. O inteiro teor da reunião foi grava-
do, passando o arquivo de áudio a integrar o acervo 
documental desta reunião. E para constar, eu, Ana-
mélia Ribeiro Correia de Araújo –––––––––––––––, 
Secretária, lavrei a presente ATA, que depois de lida 
e aprovada será assinada pelo Deputado Severiano 
Alves, –––––––––––––––, Presidente em exercício da 
Comissão de Educação e Cultura, e encaminhada à 
publicação no Diário da Câmara dos Deputados.xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

53ª Legislatura – 4ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 31ª Reunião (Ordinária Deliberativa), 
Realizada em 10 de novembro de 2010.

Às dez horas e quarenta e quatro minutos do dia 
dez de novembro de dois mil e dez, reuniu-se a Co-
missão de Educação e Cultura, no Anexo II, Plenário 
10 da Câmara dos Deputados, com a presença dos 
Senhores Deputados Angelo Vanhoni – Presidente; 
Paulo Rubem Santiago e Antonio Carlos Chamariz – 
Vice-Presidentes; Alice Portugal, Antônio Carlos Biffi, 
Ariosto Holanda, Carlos Abicalil, Elismar Prado, Fátima 
Bezerra, Gastão Vieira, João Matos, Joaquim Beltrão, 
Jorginho Maluly, Lobbe Neto, Marcelo Almeida, Maria 
do Rosário, Nilmar Ruiz, Professor Setimo, Raul Hen-
ry, Rogério Marinho, Waldir Maranhão e Wilson Picler 
– Titulares; Alceni Guerra, Dalva Figueiredo, Gilmar 
Machado, José Linhares, Lira Maia, Luiz Carlos Setim, 
Pedro Wilson, Raimundo Gomes de Matos e Rodrigo 
Rocha Loures – Suplentes. Deixaram de comparecer 
os Deputados Átila Lira, Brizola Neto, Clóvis Fecury, 
Fernando Chiarelli, Iran Barbosa, Jorge Tadeu Muda-
len, Lelo Coimbra, Luciana Costa, Nilson Pinto e Pin-
to Itamaraty. ABERTURA: Havendo número regimen-
tal, o Presidente declarou abertos os trabalhos e co-
locou à apreciação as Atas da vigésima sétima, vigé-
sima nona e trigésima reuniões, realizadas nos dias 
07 e 14 de julho, e 17 de agosto de 2010, respectiva-
mente, dispensando suas leituras tendo em vista pré-
via distribuição aos senhores membros. Em votação, 
as Atas foram aprovadas por unanimidade, sem alte-
rações. EXPEDIENTE: A seguir, informou aos mem-
bros o recebimento da seguinte correspondência, ten-
do esclarecido que o original encontrava-se na secre-
taria da Comissão à disposição dos interessados: 1– 
Correspondência do Sindicato dos Trabalhadores do 
Ensino Público de Mato Grosso encaminhando relató-
rio e documentos relativos à crise no ensino daquele 
estado, em particular quanto à necessidade de con-
tratação de profissionais da área de educação em 
quase todas as escolas da rede estadual e a recusa 
da Secretaria de Estado em contratar trabalhadores 
temporários. Na seqüência, deu início à Ordem do Dia 
com a apreciação da Pauta 22/2010, facultando a pa-
lavra aos autores e relatores das proposições cons-
tantes da mesma, e demais parlamentares que a so-
licitaram, tendo ainda, ouvido o Plenário, decidido 
sobre pedidos de parlamentares de preferência para 
apreciação ou retirada de proposições da pauta, con-
forme detalhado a seguir: ORDEM DO DIA: A – Re-
querimentos: 1 – REQUERIMENTO Nº 328/10 – da 

Sra. Dalva Figueiredo – que “requer o envio de Indica-
ção ao Poder Executivo, relativa à instalação de cam-
pus do IFET/AP no município de Oiapoque/AP”. A 
autora manifestou-se. Em votação, o requerimento foi 
APROVADO À UNANIMIDADE. 2 – REQUERIMENTO 
Nº 329/10 – da Sra. Dalva Figueiredo – que “requer o 
envio de Indicação ao Poder Executivo, relativa à ins-
talação de campus do IFET/AP nos municípios de 
Serra do Navio, Porto Grande, Santana e Calçoene no 
Estado do Amapá”. Em votação, o requerimento foi 
APROVADO À UNANIMIDADE. 3 – REQUERIMENTO 
Nº 330/10 – dos Srs. Fátima Bezerra e Iran Barbosa 
– que “requer o apoio desta Comissão para a realiza-
ção do Seminário: Escola Sem Homofobia a ser reali-
zado em conjunto com as Comissões de Legislação 
Participativa e de Direitos Humanos e Minorias”. Em 
votação, o requerimento foi APROVADO À UNANIMI-
DADE. 4 – REQUERIMENTO Nº 331/10 – dos Srs. 
Maria do Rosário e Fátima Bezerra – que “solicita que 
seja realizada reunião de audiência pública em razão 
da passagem dos 10 anos da fundação da Associação 
Brasileira de Televisão Universitária – ABTU, para apre-
sentação da sua história, objetivos e importância social 
aos cidadãos”. “. Em votação, o requerimento foi APRO-
VADO À UNANIMIDADE. B – Proposições Sujeitas 
à Apreciação do Plenário: URGENTE: 5 – PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.646/10 – da Co-
missão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional 
e Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Na-
cional – (MSC 911/2009) – que “aprova o texto do 
Acordo de Cooperação Cultural entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da Repú-
blica de Botsuana, celebrado em Gaborone, em 11 de 
junho de 2009”. RELATOR: Deputado PAULO DELGA-
DO. PARECER: pela aprovação. Ausente o relator, foi 
DESIGNADA RELATORA SUBSTITUTA A DEPUTADA 
DALVA FIGUEIREDO, que se manifestou para acatar 
o parecer do relator pela aprovação, o qual proferiu. 
Em votação, foi APROVADO POR UNANIMIDADE O 
PARECER DA RELATORA SUBSTITUTA, PELA 
APROVAÇÃO. C – Proposições Sujeitas à Aprecia-
ção Conclusiva pelas Comissões: PRIORIDADE: 6 
– PROJETO DE LEI Nº 1.252/07 – do Sr. Professor 
Ruy Pauletti – que “altera a Lei nº 9.394, de 20 de de-
zembro de 1996, para introduzir modificações na Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação”. (Apensado: PL 
3417/2008) RELATOR: Deputado PEDRO WILSONº 
PARECER: pela rejeição deste e pela aprovação do 
PL 3417/2008, apensado, com emenda. Vista ao De-
putado Antônio Carlos Biffi, em 26/05/2010. RETIRA-
DO DE PAUTA A REQUERIMENTO DE DEPUTADO. 
7 – PROJETO DE LEI Nº 5.746/09 – do Senado Fe-
deral – Serys Slhessarenko – (PLS 23/2009) – que 
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“dispõe sobre a criação do “Dia Nacional de Tereza de 
Benguela e da Mulher Negra””. (Apensado: PL 
5371/2009) RELATORA: Deputada ALICE PORTUGAL. 
PARECER: pela aprovação deste, e pela rejeição do 
PL 5371/2009, apensado. NÃO DELIBERADO. 8 – 
PROJETO DE LEI Nº 5.900/09 – do Senado Federal– 
Marisa Serrano – (PLS 69/2008) – que “altera a Lei nº 
11.124, de 16 de junho de 2005, para tornar obrigató-
ria a construção de estabelecimento de educação in-
fantil nos conjuntos habitacionais de interesse social 
financiados por recursos públicos”. RELATORA: De-
putada NILMAR RUIZ. PARECER: Parecer com Com-
plementação de Voto, Dep. Nilmar Ruiz (PR-TO), pela 
aprovação, com emenda. Vista ao Deputado Antônio 
Carlos Biffi, em 16/06/2010. NÃO DELIBERADO. 9 – 
PROJETO DE LEI Nº 5.903/09 – do Senado Federal 
– João Pedro – (PLS 355/2008) – que “autoriza o Po-
der Executivo a criar campus do Instituto Federal do 
Amazonas, no Município de Humaitá”. RELATOR: De-
putado ANTONIO CARLOS CHAMARIZ. PARECER: 
pela rejeição, com envio de Indicação ao Poder Exe-
cutivo. Em votação, foi APROVADO POR UNANIMI-
DADE O PARECER. 10 – PROJETO DE LEI Nº 6.162/09 
– do Senado Federal – Cristovam Buarque – (PLS 
27/2008) – que “altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezem-
bro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), 
para dispor sobre inclusão facultativa do ensino do 
Esperanto no ensino médio”. RELATORA: Deputada 
ANDREIA ZITO. PARECER: pela aprovação, com emen-
da. NÃO DELIBERADO. 11 – PROJETO DE LEI Nº 
6.383/09 – do Senado Federal – Serys Slhessarenko 
– (PLS 12/2005) – que “determina o emprego obriga-
tório da flexão de gênero para nomear profissão ou 
grau em diplomas”. RELATORA: Deputada ANGELA 
PORTELA. PARECER: pela aprovação. NÃO DELIBE-
RADO. 12 – PROJETO DE LEI Nº 6.472/09 – do Poder 
Executivo – que “altera o art. 1º da Lei nº 11.145, de 
26 de julho de 2005, que institui a Fundação Universi-
dade Federal do ABC – UFABC”. RELATORA: Depu-
tada FÁTIMA BEZERRA. PARECER: pela aprovação 
do Projeto de Lei nº 6.472/2009 e da Emenda da Co-
missão de Trabalho, de Administração e Serviço Pú-
blico, com substitutivo. A relatora proferiu seu parecer. 
Em votação, foi APROVADO POR UNANIMIDADE O 
PARECER. 13 – PROJETO DE LEI Nº 6.538/09 – do 
Senado Federal– Efraim Morais – (PLS 224/2009) – 
que “autoriza o Poder Executivo a criar campus do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
(Instituto Federal) da Paraíba, no Município de Maman-
guape”. RELATOR: Deputado RAUL HENRY. PARE-
CER: pela rejeição, com envio de Indicação ao Poder 
Executivo. Em votação, foi APROVADO POR UNANI-
MIDADE O PARECER. 14 – PROJETO DE LEI Nº 

6.711/09 – do Senado Federal – Expedito Júnior – (PLS 
47/2008) – que “altera o art. 29 do Decreto-Lei nº 1.455, 
de 7 de abril de 1976, para dispor sobre a destinação 
de veículos de transporte coletivo de passageiros ob-
jeto de pena de perdimento”. RELATOR: Deputado 
ANTONIO CARLOS CHAMARIZ. PARECER: pela apro-
vação. NÃO DELIBERADO. 15 – PROJETO DE LEI 
Nº 7.221/10 – do Sr. Angelo Vanhoni – que “institui o 
ano de 2011 como o Ano da Ucrânia no Brasil”. RE-
LATORA: Deputada MARIA DO ROSÁRIO. PARECER: 
pela aprovação. NÃO DELIBERADO. 16 – PROJETO 
DE LEI Nº 7.245/10 – do Senado Federal – Eduardo 
Azeredo – (PLS 437/2009) – que “inclui o nome do ci-
dadão Pedro Aleixo na galeria dos que foram ungidos 
pela Nação Brasileira para a Suprema Magistratura”. 
RELATOR: Deputado LOBBE NETO. PARECER: pela 
aprovação. O Relator proferiu seu voto. Discutiu a ma-
téria o Deputado Pedro WilsoNº Em votação, foi APRO-
VADO POR UNANIMIDADE O PARECER. TRAMITA-
ÇÃO ORDINÁRIA: 17 – PROJETO DE LEI Nº 6.089/05 
– do Sr. Alex Canziani – que “inclui novo inciso ao art. 
70 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 
estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacio-
nal – LDB”. (Apensado: PL 1109/2007 (Apensado: PL 
1123/2007)) RELATORA: Deputada MARIA DO RO-
SÁRIO. PARECER: pela rejeição do Projeto de Lei nº 
6.089/2005 e dos Projetos de Lei nºs 1109/2007 e 
1123/2007, apensados. RETIRADO DE PAUTA A RE-
QUERIMENTO DE DEPUTADO. 18 – PROJETO DE 
LEI Nº 7.499/06 – do Sr. Carlos Nader – que “dispõe 
sobre a obrigatoriedade das empresas que adminis-
tram cinemas em todo o território nacional, a ceder, 
dois minutos antes das sessões, ao Poder Público, 
para a realização de campanhas sócio-educativas”. 
(Apensados: PL 260/2007, PL 1986/2007, PL 2463/2007, 
PL 2173/2007, PL 4493/2008, PL 2451/2007 e PL 
7719/2010) RELATOR: Deputado RAUL HENRY. PA-
RECER: pela aprovação do Projeto de Lei nº 7.499/2006, 
do PL 260/2007, do PL 1986/2007, do PL 2173/2007, 
do PL 2451/2007 e do PL 2463/2007, apensados, com 
substitutivo, e pela rejeição do PL 4493/2008, apen-
sado. Vista ao Deputado Lobbe Neto, em 15/10/2008. 
NÃO DELIBERADO. 19 – PROJETO DE LEI Nº 
2.033/07 – do Sr. Clóvis Fecury – que “altera o art.13 
da Lei nº 10.753, de 31 de outubro de 2003, que “Ins-
titui a Política Nacional do Livro””. RELATOR: Deputa-
do PINTO ITAMARATY. PARECER: pela aprovação, 
com substitutivo. NÃO DELIBERADO. 20 – PROJETO 
DE LEI Nº 2.431/07 – da Sra. Maria do Rosário – que 
“dispõe sobre a inclusão, nos currículos escolares, 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 
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7 de agosto de 2006, notadamente no tocante à im-
plementação dos incisos V, VIII e IX de seu art. 8º”. 
(Apensados: PL 2629/2007 e PL 3361/2008) RELATO-
RA: Deputada DALVA FIGUEIREDO. PARECER: Pa-
recer da Relatora Substituta, Dep. Dalva Figueiredo, 
pela aprovação deste, do PL 2.629/2007 e do PL 
3.361/2008, apensados, na forma do substitutivo ado-
tado pela Comissão de Trabalho, Administração e Ser-
viço Público, com subemendas Vista ao Deputado 
Gastão Vieira, em 12/05/2010. O Deputado Gastão 
Vieira apresentou voto em separado em 25/05/2010. 
NÃO DELIBERADO. 21 – PROJETO DE LEI Nº 
2.479/07 – do Sr. Ivan Valente – que “dispõe sobre a 
divulgação obrigatória, pela União, do montante de 
tributos que deixou de ser recolhido aos cofres públi-
cos a título de benefícios fiscais concedidos às insti-
tuições privadas, prestadoras de serviços educacionais, 
na realização de atividades de ensino”. RELATOR: 
Deputado IRAN BARBOSA. PARECER: pela aprova-
ção. Vista conjunta aos Deputados João Matos e Jor-
ginho Maluly, em 28/04/2010. O Deputado João Matos 
apresentou voto em separado em 12/05/2010. NÃO 
DELIBERADO. 22 – PROJETO DE LEI Nº 2.966/08 
– do Sr. José Chaves – que “estabelece prioridades 
de liberação de recursos orçamentários federais para 
as cidades consideradas Patrimônio Cultural da Hu-
manidade e dá outras providências”. RELATORA: De-
putada ALICE PORTUGAL. PARECER: pela aprovação. 
NÃO DELIBERADO. 23 – PROJETO DE LEI Nº 
3.621/08 – do Sr. Carlos Souza – que “autoriza o Poder 
Executivo a criar a Universidade da Biodiversidade da 
Amazônia”. RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS 
CHAMARIZ. PARECER: pela rejeição, com envio de 
Indicação ao Poder Executivo. Em votação, foi APRO-
VADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 24 – PRO-
JETO DE LEI Nº 3.725/08 – do Sr. Valdir Colatto – que 
“institui bolsa de estudo para estudantes de educação 
superior de cursos que integram os campos agrope-
cuário, florestal e médico veterinário”. RELATOR: De-
putado JOÃO MATOS. PARECER: pela rejeição, com 
envio de Indicação ao Poder Executivo. NÃO DELIBE-
RADO. 25 – PROJETO DE LEI Nº 4.228/08 – do Sr. 
Alexandre Silveira – que “denomina Dr. Ronaldo de 
Souza, o viaduto localizado na BR-381, KM 298 ao KM 
299, conhecido como viaduto da prainha, entre as ci-
dades de Nova Era e Antônio Dias, Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado NARCIO RODRIGUES. PARE-
CER: pela rejeição. NÃO DELIBERADO. 26 – PRO-
JETO DE LEI Nº 4.475/08 – do Sr. Cândido Vaccarezza 
– que “concede horário especial ao trabalhador estu-
dante”. RELATOR: Deputado CARLOS ABICALIL. PA-
RECER: pela aprovação, com emenda. NÃO DELIBE-
RADO. 27 – PROJETO DE LEI Nº 4.542/08 – do Sr. 

Vitor Penido – que “autoriza a criação de Centro Fe-
deral de Educação Tecnológica – CEFET, no município 
de Corinto, no Estado de Minas Gerais”. RELATOR: 
Deputado LOBBE NETO. PARECER: pela rejeição, 
com envio de Indicação ao Poder Executivo. Em vota-
ção, foi APROVADO POR UNANIMIDADE O PARE-
CER. 28 – PROJETO DE LEI Nº 4.592/09 – do Sr. Dr. 
Pinotti – que “dispõe sobre a criação do Dia Nacional 
de Combate às Perdas Gestacionais” RELATOR: De-
putado JORGE TADEU MUDALENº PARECER: pela 
aprovação. Em votação, foi APROVADO POR UNANI-
MIDADE O PARECER. 29 – PROJETO DE LEI Nº 
4.783/09 – da Sra. Gorete Pereira – que “autoriza o 
Poder Executivo a criar campus avançado da Univer-
sidade Federal do Ceará (UFC) no município de Ca-
nindé – CE”. RELATORA: Deputada LUCIANA COSTA. 
PARECER: pela rejeição, com envio de Indicação ao 
Poder Executivo. Em votação, foi APROVADO POR 
UNANIMIDADE O PARECER. 30 – PROJETO DE LEI 
Nº 5.127/09 – do Sr. Dr. Talmir – que “altera a Lei nº 
9.870, de 23 de novembro de 1999, que dispõe sobre 
o valor total das anuidades escolares, para proporcio-
nar desconto em matrículas e mensalidades a quem 
pretenda obter novo título de graduação”. RELATOR: 
Deputado ANTÔNIO CARLOS BIFFI. PARECER: pela 
aprovação. NÃO DELIBERADO. 31 – PROJETO DE 
LEI Nº 5.572/09 – do Sr. Homero Pereira – que “acres-
centa inciso ao art. 9º da Lei nº 9.394, de 20 de de-
zembro de 1996, de diretrizes e bases da educação 
nacional, para inserir, entre as incumbências da União, 
a de estabelecer, em colaboração com os entes fede-
rados, padrões mínimos de infra-estrutura para os 
prédios escolares”. RELATOR: Deputado PAULO DEL-
GADO. PARECER: pela rejeição. NÃO DELIBERADO. 
32 – PROJETO DE LEI Nº 5.690/09 – do Sr. Manoel 
Junior – que “acrescenta § 2º ao art. 6º da Lei nº 11.947, 
de 16 de junho de 2009, dispondo sobre a correção 
anual dos valores per capita do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar”. RELATOR: Deputado JOAQUIM 
BELTRÃO. PARECER: pela aprovação deste, com 
Substitutivo e pela rejeição da Emenda nº 1/10 CEC 
,apresentada ao Substitutivo . NÃO DELIBERADO. 33 
– PROJETO DE LEI Nº 5.855/09 – do Sr. Carlos Sam-
paio – que “cria a Semana Nacional de Prevenção a 
Acidentes com Motociclistas e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada LÍDICE DA MATA. PARECER: 
pela aprovação deste, na forma do Substitutivo da Co-
missão de Viação e Transportes. NÃO DELIBERADO. 
34 – PROJETO DE LEI Nº 6.044/09 – do Sr. Maurício 
Trindade – 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”. RELA-
TORA: Deputada FÁTIMA BEZERRA. PARECER: pela 
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aprovação. A relatora proferiu seu parecer. Em votação, 
foi APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 
35 – PROJETO DE LEI Nº 6.068/09 – do Sr. José Air-
ton Cirilo – que “altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezem-
bro de 1996, que “estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional” para acrescentar-lhe o § 6º do art. 
26 dispondo sobre orientação profissional dos alunos 
de ensino médio”. RELATOR: Deputado ÁTILA LIRA. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. Vista ao 
Deputado Antônio Carlos Biffi, em 26/05/2010. NÃO 
DELIBERADO. 36 – PROJETO DE LEI Nº 6.106/09 
– do Sr. Pompeo de Mattos – que “dispõe sobre par-
celamento de débitos vencidos junto ao Fundo de Fi-
nanciamento ao Estudante do Ensino Superior – FIES 
(Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001), e dá outras 
providências”. RELATOR: Deputado REGINALDO LO-
PES. PARECER: pela rejeição. Vista ao Deputado João 
Matos, em 26/05/2010. NÃO DELIBERADO. 37 – PRO-
JETO DE LEI Nº 6.154/09 – do Sr. Washington Luiz 
– que “dispõe sobre a criação da Semana Nacional 
dos Quilombolas e dá outras providências”. RELATO-
RA: Deputada DALVA FIGUEIREDO. PARECER: pela 
aprovação, com emenda. NÃO DELIBERADO. 38 – 
PROJETO DE LEI Nº 6.392/09 – do Sr. Átila Lira – que 
“denomina “Campus José Waquim” o campus do Ins-
tituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – IFET, 
localizado no Município de Timon, Estado do Mara-
nhão”. RELATORA: Deputada ANGELA PORTELA. 
PARECER: pela rejeição. NÃO DELIBERADO. 39 – 
PROJETO DE LEI Nº 6.414/09 – do Sr. Paulo Pimen-
ta – que “institui o dia 23 de outubro como “Dia Nacio-
nal do Quadro Especial do Exército Brasileiro””. RELA-
TOR: Deputado WILSON PICLER. PARECER: pela 
rejeição. RETIRADO DE PAUTA A REQUERIMENTO 
DE DEPUTADO. 40 – PROJETO DE LEI Nº 6.511/09 
– da Sra. Dalva Figueiredo – que “insere o art. 24-A na 
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que esta-
belece as diretrizes e bases da educação nacional, 
para obrigar as escolas públicas que oferecem ensino 
fundamental e médio, educação de jovens e adultos e 
educação profissional e tecnológica, a instalar creches 
para filhos de estudantes menores de idade”. RELA-
TOR: Deputado ROGÉRIO MARINHO. PARECER: pela 
rejeição. NÃO DELIBERADO. 41 – PROJETO DE LEI 
Nº 6.571/09 – do Sr. Pompeo de Mattos – que “acres-
centa inciso IV ao art. 61, da Lei Federal nº 9.394, de 
20 de dezembro de 1996 (LDB), para incluir a função 
de agente da educação entre os profissionais de edu-
cação básica e dá outras providências” RELATOR: 
Deputado CARLOS ABICALIL. PARECER: pela rejei-
ção. NÃO DELIBERADO. 42 – PROJETO DE LEI Nº 
6.634/09 – do Sr. Marcos Medrado – que “dispõe sobre 
a obrigatoriedade da inclusão, na grade curricular do 

Ensino Fundamental, do Curso de Primeiros Socorros”. 
(Apensado: PL 6635/2009) RELATOR: Deputado AL-
CENI GUERRA. PARECER: pela aprovação deste, e 
do PL 6635/2009, apensado, com substitutivo. NÃO 
DELIBERADO. 43 – PROJETO DE LEI Nº 6.666/09 
– do Sr. Beto Albuquerque – que “denomina “Vitor Ma-
teus Teixeira – Teixeirinha” o complexo de viadutos do 
entroncamento entre a BR-386 e a BR-116, quilômetro 
262, em Canoas, no Estado do Rio Grande do Sul”. 
RELATORA: Deputada MARIA DO ROSÁRIO. PARE-
CER: pela aprovação. Em votação, foi APROVADO 
POR UNANIMIDADE O PARECER. 44 – PROJETO 
DE LEI Nº 6.970/10 – do Sr. Chico Alencar – que “ins-
titui o Dia Nacional do Teatro do Oprimido, a ser co-
memorado, anualmente, no dia 16 de março, em todo 
o território nacional”. RELATOR: Deputado PAULO 
RUBEM SANTIAGO. PARECER: pela aprovação. Em 
votação, foi APROVADO POR UNANIMIDADE O PA-
RECER. 45 – PROJETO DE LEI Nº 7.091/10 – do Sr. 
Vicentinho – que “institui o dia 15 de maio como dia 
nacional de conscientização quanto à mucopolissaca-
ridose”. RELATOR: Deputado ALCENI GUERRA. PA-
RECER: pela aprovação. Em votação, foi APROVADO 
POR UNANIMIDADE O PARECER. 46 – PROJETO 
DE LEI Nº 7.297/10 – do Sr. Eduardo Cunha – que 
“institui o Dia Nacional do Técnico de Enfermagem e 
do Auxiliar de Enfermagem”. RELATOR: Deputado 
RAIMUNDO GOMES DE MATOS. PARECER: pela 
aprovação. Em votação, foi APROVADO POR UNANI-
MIDADE O PARECER. 47 – PROJETO DE LEI Nº 
7.392/10 – do Sr. Arnaldo Faria de Sá – que “institui o 
Dia Nacional da Advocacia Pública”. RELATORA: De-
putada MARIA DO ROSÁRIO. PARECER: pela apro-
vação. Em votação, foi APROVADO POR UNANIMI-
DADE O PARECER. No transcorrer da reunião mani-
festaram-se os seguintes parlamentares: 1– Deputado 
Angelo Vanhoni, para os seguintes comunicados: 1.1– 
Prêmio Darcy Ribeiro: “Informo aos senhores membros 
que a premiação dos agraciados com o Prêmio Darcy 
Ribeiro está programada para o dia 08 de dezembro 
de 2010, quarta-feira, às 17 horas, no Salão Nobre da 
Câmara dos Deputados. Esclarecemos aos senhores 
membros relatores de indicações ao prêmio em ques-
tão que ainda não entregaram os seus relatórios, que 
o façam com a maior brevidade possível, tendo em 
vista que a escolha dos agraciados está prevista para 
a quarta-feira, dia 24/11/2010.”; 1.2– Falecimento da 
Profª. Isaura Belloni, consultora legislativa aposentada 
da Câmara dos Deputados (da área XV – Educação, 
Cultura e Desporto), ocorrido em 25 de outubro de 
2010, que durante muitos anos colaborou de forma 
brilhante com os trabalhos desta Comissão, homena-
geada com um minuto de silêncio no plenário; 1.3– 
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Relato sobre o Encontro Nacional do Procultura, rea-
lizado no dia anterior, no Auditório Nereu Ramos; 2– 
Deputados Rogério Marinho, Raimundo Gomes de 
Matos, Wilson Picler, Fátima Bezerra, Raul Henry, Jor-
ginho Maluly, João Matos, José Linhares, Lobbe Neto, 
Paulo Rubem Santiago, Gastão Vieira, Maria do Ro-
sário e Pedro Wilson, sobre o ENEM (Exame Nacional 
do Ensino Médio); 3– Deputada Fátima Bezerra, para 
comunicar a aprovação na íntegra e em caráter termi-
nativo no Senado Federal, no dia de ontem, 09/11/2010, 
do substitutivo ao PL 6835/2006, de autoria do Depu-
tado Gilmar Machado, que trata do Plano Nacional da 
Cultura (PLC – Projeto de Lei da Câmara, nº 56 de 
2010, naquela Casa) do qual foi a relatora; 4– Depu-
tados Rogério Marinho e Wilson Picler, sobre o Orça-
mento da União; 5– Deputado Jorginho Maluly, para 
registrar a presença do Sr. Ermenegildo Nava (Dr. 
Nava), vereador no município de Araçatuba/SP, em 
visita à Câmara dos Deputados; 6– Deputado Pedro 
Wilson, para sugerir a realização de audiência pública 
sobre o PNE 2011 ainda neste ano legislativo; 7– De-
putada Alice Portugal, que procedeu à leitura do seu 
parecer com substitutivo ao PL 6722/2010, que cria o 
Programa Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura 
(Procultura). ENCERRAMENTO: Diante da evidente 
falta de quórum, o Presidente encerrou a reunião às 
doze horas e trinta minutos. Antes, porém, convidou 
os senhores deputados para a reunião ordinária deli-
berativa na próxima quarta-feira, 17 de novembro, às 
10 horas, no mesmo plenário, para apreciação das 
proposições da Pauta nº 23/2010, esclarecendo que 
o Sr. Fernando Hadad, Ministro de Estado da Educa-
ção, aceitou convite para comparecer perante esta 
Comissão naquela data para tratar com os senhores 
membros a respeito do ENEM (Exame nacional do 
Ensino Médio). O inteiro teor da reunião foi gravado 
em áudio e vídeo, passando seus arquivos a integrar 
o acervo documental desta reunião, para posterior de-
gravação mediante solicitação escrita devidamente 
justificada. E, para constar, eu –––––––––––––––––, 
Anamélia Ribeiro C. de Araújo, lavrei a presente Ata, 
que por ter sido lida e aprovada, será assinada pelo 
Presidente, Deputado Angelo Vanhoni 
–––––––––––––––––, e publicada no Diário da Câma-
ra dos Deputados.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

53ª Legislatura – 4ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 32ª Reunião (Ordinária Deliberativa), 
realizada em 17 de novembro de 2010.

Às dez horas e trinta e sete minutos do dia de-
zessete de novembro de dois mil e dez, reuniu-se a 
Comissão de Educação e Cultura, no Anexo II, Plená-
rio 10 da Câmara dos Deputados, com a presença dos 

Senhores Deputados Angelo Vanhoni – Presidente; 
Paulo Rubem Santiago e Antônio Carlos Chamariz – 
Vice-Presidentes; Alice Portugal, Antônio Carlos Biffi, 
Ariosto Holanda, Átila Lira, Carlos Abicalil, Elismar 
Prado, Fátima Bezerra, Gastão Vieira, João Matos, 
Joaquim beltrão, Jorge Tadeu Mudalen, Jorginho Ma-
luly, Lelo Coimbra, Lobbe Neto, Luciana Costa, Mar-
celo Almeida, Maria do Rosário, Nilmar Ruiz, Professor 
Setimo, Raul Henry, Rogério Marinho, Waldir Maranhão 
e Wilson Picler – Titulares; Alceni Guerra, Antonio José 
Medeiros, Dalva Figueiredo, Eduardo Barbosa, Gilmar 
Machado, Lira Maia, Luiz Carlos Setim, Osmar Serra-
glio, Paulo Delgado, Paulo Magalhães, Pedro Wilson, 
Professora Raquel Teixeira, Raimundo Gomes de Ma-
tos, Reginaldo Lopes e Severiano Alves – Suplentes. 
Compareceram também os Deputados Aracely de 
Paula, Dr. Ubiali, Fábio Ramalho, Fernando Ferro, Ivan 
Valente, Nelson Marquezelli, Otavio Leite, Paulo Tei-
xeira e Zé Geraldo como não-membros. Deixaram de 
comparecer os Deputados Brizola Neto, Clóvis Fecury, 
Fernando Chiarelli, Iran Barbosa, Nilson Pinto e Pinto 
Itamaraty. ABERTURA: Havendo número regimental, 
o senhor Presidente declarou abertos os trabalhos e 
colocou à apreciação a Ata da trigésima primeira reu-
nião, realizada no dia dez (10) de novembro de 2010, 
dispensando sua leitura tendo em vista prévia distri-
buição aos senhores membros. Em votação, a Ata foi 
aprovada à unanimidade, sem alterações. EXPEDIEN-
TE: A seguir, informou aos membros o recebimento 
da seguinte correspondência, tendo esclarecido que 
o original encontrava-se na secretaria da Comissão à 
disposição dos interessados: 1– Correspondência da 
Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e 
Tecnologia da Assembléia Legislativa do Estado do 
Rio Grande do Sul solicitando a retirada de tramitação 
do PL 6.755/2010, de autoria da Senador Flávio Arns, 
que “altera a redação dos arts. 4º, 6º, 29, 30, 32 e 87 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que “‘es-
tabelece as diretrizes e bases da educação nacional’ 
dispondo sobre a educação infantil até os 5 (cinco) 
anos de idade e o ensino fundamental a partir dessa 
idade” por considerar que o tema do referido projeto 
de lei precisaria de uma discussão mais abrangente; 
2– Correspondência do Sindicato da Educação Infan-
til pedindo o apoio desta Comissão ao PL 5.446/2009, 
de autoria do deputado Carlos Zarattini, que “dispõe 
sobre a contagem do tempo de exercício dos profis-
sionais que exercem atividades em unidades de edu-
cação infantil como de efetivo exercício do magistério”, 
que tem como relatora a deputada Nilmar Ruiz; 3– 
Correspondência da Federação Nacional das Asso-
ciações Pestalozzi – FENASP, encaminhando o “ma-
nifesto do movimento pestalozziano sobre a atual po-
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lítica nacional de educação inclusiva”; 4– Correspon-
dência do Sindicato dos Trabalhadores em Educação 
da Rede Oficial do Estado de Sergipe (SINTESE) en-
caminhando cópia do filme “Carregadoras de Sonhos”, 
produzido por aquele sindicato, que retrata a realidade 
da educação pública no estado; e, 5– Correspondência 
da Câmara Municipal de Carazinho/RS manifestando 
seu apoio ao Projeto de Lei nº 7.747/2010, de autoria 
do senhor Augusto Carvalho, que permite o uso do 
FGTS para pagamento de juros, amortização ou liqui-
dação de contrato de financiamento estudantil, no âm-
bito do FIES. Na seqüência, deu início à Ordem do Dia 
com a apreciação da Pauta 23/2010, facultando a pa-
lavra aos autores e relatores das proposições cons-
tantes da mesma, e demais parlamentares que a so-
licitaram, tendo ainda, ouvido o Plenário, decidido 
sobre pedidos de parlamentares de preferência para 
apreciação ou retirada de proposições da pauta, con-
forme detalhado a seguir: ORDEM DO DIA: A – Re-
querimentos: 1 – REQUERIMENTO Nº 332/10 – do 
Sr. Waldir Maranhão – que “requer a realização de 
Reunião de Audiência Pública, conjunta, das Comis-
sões de Legislação Participativa e de Educação e Cul-
tura para debater acerca de um novo método de ensi-
no de línguas estrangeiras”. Em votação, o requeri-
mento foi APROVADO À UNANIMIDADE. B – Propo-
sições Sujeitas à Apreciação Conclusiva pelas 
Comissões: PRIORIDADE: 2 – PROJETO DE LEI Nº 
1.252/07 – do Sr. Professor Ruy Pauletti – que “altera 
a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para in-
troduzir modificações na Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação”. (Apensado: PL 3417/2008) RELATOR: De-
putado PEDRO WILSONº PARECER: pela rejeição 
deste e pela aprovação do PL 3417/2008, apensado, 
com emenda. NÃO DELIBERADO. 3 – PROJETO DE 
LEI Nº 3.130/08 – do Senado Federal-Valdir Raupp – 
(PLS 408/2007) – que “autoriza o Poder Executivo a 
criar a Escola Técnica Federal de Cacoal, no Estado 
de Rondônia”. (Apensado: PL 2971/2008) RELATOR: 
Deputado LOBBE NETO. PARECER: pela rejeição do 
Projeto de Lei nº 3.130/2008 e do PL 2971/2008, apen-
sado, com envio de Indicação ao Poder Executivo. NÃO 
DELIBERADO. 4 – PROJETO DE LEI Nº 5.653/09 – 
do Senado Federal – Flávio Arns – (PLS 415/2008) 
– que “autoriza o Poder Executivo a criar campus, no 
Município de Ibaiti, no Estado do Paraná, do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (Instituto 
Federal) do Paraná”. RELATOR: Deputado RAIMUNDO 
GOMES DE MATOS. PARECER: pela rejeição, com 
envio de Indicação ao Poder Executivo. NÃO DELIBE-
RADO. 5 – PROJETO DE LEI Nº 5.746/09 – do Sena-
do Federal – Serys Slhessarenko – (PLS 23/2009) – 
que “dispõe sobre a criação do “Dia Nacional de Tere-

za de Benguela e da Mulher Negra””. (Apensado: PL 
5371/2009) RELATORA: Deputada ALICE PORTUGAL. 
PARECER: pela aprovação deste, e pela rejeição do 
PL 5371/2009, apensado. NÃO DELIBERADO. 6 – 
PROJETO DE LEI Nº 5.766/09 – do Senado Federal 
– Aloizio Mercadante – (PLS 485/2008) – que “autori-
za a criação da Universidade Federal do Litoral Pau-
lista, com sede na cidade de Santos, pelo desmem-
bramento do Campus Baixada Santista da Universi-
dade Federal de São Paulo”. RELATOR: Deputado 
SEVERIANO ALVES. PARECER: pela rejeição, com 
envio de Indicação ao Poder Executivo. NÃO DELIBE-
RADO. 7 – PROJETO DE LEI Nº 5.900/09 – do Sena-
do Federal– Marisa Serrano – (PLS 69/2008) – que 
“altera a Lei nº 11.124, de 16 de junho de 2005, para 
tornar obrigatória a construção de estabelecimento de 
educação infantil nos conjuntos habitacionais de inte-
resse social financiados por recursos públicos”. RELA-
TORA: Deputada NILMAR RUIZ. PARECER: Parecer 
com Complementação de Voto, Dep. Nilmar Ruiz (PR-
TO), pela aprovação, com emenda. NÃO DELIBERA-
DO. 8 – PROJETO DE LEI Nº 6.162/09 – do Senado 
Federal – Cristovam Buarque – (PLS 27/2008) – que 
“altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação), para dispor sobre 
inclusão facultativa do ensino do Esperanto no ensino 
médio”. RELATORA: Deputada ANDREIA ZITO. PA-
RECER: pela aprovação, com emenda. NÃO DELIBE-
RADO. 9 – PROJETO DE LEI Nº 6.383/09 – do Sena-
do Federal – Serys Slhessarenko – (PLS 12/2005) – 
que “determina o emprego obrigatório da flexão de 
gênero para nomear profissão ou grau em diplomas”. 
RELATORA: Deputada ANGELA PORTELA. PARECER: 
pela aprovação. NÃO DELIBERADO. 10 – PROJETO 
DE LEI Nº 6.587/09 – do Senado Federal – José Agri-
pino – (PLS 340/2009) – que “denomina “Rodovia 
Tenente-Brigadeiro Murillo Santos” o trecho rodoviário 
compreendido entre a Base Aérea de Natal, a partir 
da entrada junto ao Aeroporto Salgado Filho, no Es-
tado do Rio Grande do Norte, e o entroncamento com 
a BR-101”. RELATORA: Deputada FÁTIMA BEZERRA. 
PARECER: pela aprovação. NÃO DELIBERADO. 11 
– PROJETO DE LEI Nº 6.711/09 – do Senado Federal 
– Expedito Júnior – (PLS 47/2008) – que “altera o art. 
29 do Decreto-Lei nº 1.455, de 7 de abril de 1976, para 
dispor sobre a destinação de veículos de transporte 
coletivo de passageiros objeto de pena de perdimento”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS CHAMARIZ. 
PARECER: pela aprovação. NÃO DELIBERADO. 12 
– PROJETO DE LEI Nº 7.034/10 – do Senado Federal 
– Flexa Ribeiro – (PLS 264/2009) – que “autoriza o 
Poder Executivo a criar campus do Instituto Federal do 
Pará, no Município de Redenção”. RELATOR: Depu-
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tado WILSON PICLER. PARECER: pela rejeição, com 
envio de Indicação ao Poder Executivo. NÃO DELIBE-
RADO. TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA: 13 – PROJETO 
DE LEI Nº 6.089/05 – do Sr. Alex Canziani – que “inclui 
novo inciso ao art. 70 da Lei nº 9.394, de 20 de de-
zembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional – LDB”. (Apensado: PL 1109/2007 
(Apensado: PL 1123/2007)) RELATORA: Deputada 
MARIA DO ROSÁRIO. PARECER: pela rejeição do 
Projeto de Lei nº 6.089/2005 e dos Projetos de Lei nºs 
1109/2007 e 1123/2007, apensados. NÃO DELIBE-
RADO. 14 – PROJETO DE LEI Nº 1.262/07 – do Sr. 
Vinicius Carvalho – que “acrescenta o inciso III no art. 
2º, acrescenta o inciso VI ao art. 3º, altera a redação 
dos artigos 4º e 5º e acrescenta o inciso V ao art. 8º, 
todos da Lei nº 7.998 de 11 de janeiro de 1990”. RE-
LATOR: Deputado ROGÉRIO MARINHO. PARECER: 
pela aprovação. NÃO DELIBERADO. 15 – PROJETO 
DE LEI Nº 2.033/07 – do Sr. Clóvis Fecury – que “al-
tera o art.13 da Lei nº 10.753, de 31 de outubro de 
2003, que “Institui a Política Nacional do Livro””. RE-
LATOR: Deputado PINTO ITAMARATY. PARECER: pela 
aprovação, com substitutivo. NÃO DELIBERADO. 16 
– PROJETO DE LEI Nº 2.431/07 – da Sra. Maria do 
Rosário – que “dispõe sobre a inclusão, nos currículos 
escolares, de conteúdos e práticas que contribuam 
para o combate da violência doméstica contra a mu-
lher, ampliando a efetividade da Lei Maria da Penha, 
Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, notadamente 
no tocante à implementação dos incisos V, VIII e IX de 
seu art. 8º”. (Apensados: PL 2629/2007 e PL 3361/2008) 
RELATORA: Deputada DALVA FIGUEIREDO. PARE-
CER: Parecer da Relatora Substituta, Dep. Dalva Fi-
gueiredo, pela aprovação deste, do PL 2.629/2007 e 
do PL 3.361/2008, apensados, na forma do substituti-
vo adotado pela Comissão de Trabalho, Administração 
e Serviço Público, com subemendas. O Deputado Gas-
tão Vieira apresentou voto em separado em 25/05/2010. 
NÃO DELIBERADO. 17 – PROJETO DE LEI Nº 
2.479/07 – do Sr. Ivan Valente – que “dispõe sobre a 
divulgação obrigatória, pela União, do montante de 
tributos que deixou de ser recolhido aos cofres públi-
cos a título de benefícios fiscais concedidos às insti-
tuições privadas, prestadoras de serviços educacionais, 
na realização de atividades de ensino”. RELATOR: 
Deputado IRAN BARBOSA. PARECER: pela aprova-
ção. O Deputado João Matos apresentou voto em se-
parado em 12/05/2010. NÃO DELIBERADO. 18 – PRO-
JETO DE LEI Nº 2.966/08 – do Sr. José Chaves – que 
“estabelece prioridades de liberação de recursos or-
çamentários federais para as cidades consideradas 
Patrimônio Cultural da Humanidade e dá outras provi-
dências”. RELATORA: Deputada ALICE PORTUGAL. 

PARECER: pela aprovação. NÃO DELIBERADO. 19 
– PROJETO DE LEI Nº 3.725/08 – do Sr. Valdir Colat-
to – que “institui bolsa de estudo para estudantes de 
educação superior de cursos que integram os campos 
agropecuário, florestal e médico veterinário”. RELATOR: 
Deputado JOÃO MATOS. PARECER: pela rejeição, 
com envio de Indicação ao Poder Executivo. NÃO DE-
LIBERADO. 20 – PROJETO DE LEI Nº 4.228/08 – do 
Sr. Alexandre Silveira – que “denomina Dr. Ronaldo de 
Souza, o viaduto localizado na BR-381, KM 298 ao KM 
299, conhecido como viaduto da prainha, entre as ci-
dades de Nova Era e Antônio Dias, Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado NARCIO RODRIGUES. PARE-
CER: pela rejeição. NÃO DELIBERADO. 21 – PRO-
JETO DE LEI Nº 4.475/08 – do Sr. Cândido Vaccarezza 
– que “concede horário especial ao trabalhador estu-
dante”. RELATOR: Deputado CARLOS ABICALIL. PA-
RECER: pela aprovação, com emenda. NÃO DELIBE-
RADO. 22 – PROJETO DE LEI Nº 4.541/08 – do Sr. 
Vitor Penido – que “autoriza a criação de Centro Fe-
deral de Educação Tecnológica – CEFET, no município 
de Nova Lima, no Estado de Minas Gerais”. RELATOR: 
Deputado ROGÉRIO MARINHO. PARECER: pela re-
jeição, com envio de Indicação ao Poder Executivo. 
NÃO DELIBERADO. 23 – PROJETO DE LEI Nº 
5.075/09 – do Sr. Geraldo Resende e outros – que 
“autoriza o Poder Executivo a instituir a Escola Técnica 
de Dourados, vinculada à Universidade Federal da 
Grande Dourados (UFGD)”. RELATOR: Deputado WIL-
SON PICLER. PARECER: pela rejeição, com envio de 
Indicação ao Poder Executivo. NÃO DELIBERADO. 
24 – PROJETO DE LEI Nº 5.127/09 – do Sr. Dr. Talmir 
– que “altera a Lei nº 9.870, de 23 de novembro de 
1999, que dispõe sobre o valor total das anuidades 
escolares, para proporcionar desconto em matrículas 
e mensalidades a quem pretenda obter novo título de 
graduação”. RELATOR: Deputado ANTÔNIO CARLOS 
BIFFI. PARECER: pela aprovação. NÃO DELIBERA-
DO. 25 – PROJETO DE LEI Nº 5.211/09 – do Sr. Edson 
Aparecido – que “denomina “Ponte Mario Covas” a 
ponte sobre o rio Paraná, na BR-158, que liga a cida-
de de Paulicéia no Estado de São Paulo a Brasilândia 
no Estado de Mato Grosso do Sul”. RELATOR: Depu-
tado LOBBE NETO. PARECER: pela aprovação. NÃO 
DELIBERADO. 26 – PROJETO DE LEI Nº 5.216/09 
– do Sr. Maurício Rands – que “acrescenta parágrafos 
à Lei nº 11.736, de 10 de julho de 2008, com o objeti-
vo de instituir uma “Semana Nacional de Educação, 
Conscientização e Orientação sobre a Doença de Al-
zheimer”, e dá outras providências. Acrescenta pará-
grafos à Lei 11.736, de 10 de julho de 2008, com o 
objetivo de instituir uma “Semana Nacional de Educa-
ção, Conscientização e Orientação sobre a Doença de 
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Alzheimer”, e dá outras providências”. RELATOR: De-
putado EDUARDO BARBOSA. PARECER: pela apro-
vação. NÃO DELIBERADO. 27 – PROJETO DE LEI 
Nº 5.572/09 – do Sr. Homero Pereira – que “acrescen-
ta inciso ao art. 9º da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, de diretrizes e bases da educação nacional, 
para inserir, entre as incumbências da União, a de es-
tabelecer, em colaboração com os entes federados, 
padrões mínimos de infra-estrutura para os prédios 
escolares”. RELATOR: Deputado PAULO DELGADO. 
PARECER: pela rejeição. NÃO DELIBERADO. 28 – 
PROJETO DE LEI Nº 5.690/09 – do Sr. Manoel Junior 
– que “acrescenta § 2º ao art. 6º da Lei nº 11.947, de 
16 de junho de 2009, dispondo sobre a correção anu-
al dos valores per capita do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar”. RELATOR: Deputado JOAQUIM 
BELTRÃO. PARECER: pela aprovação deste, com 
Substitutivo e pela rejeição da Emenda nº 1/10 CEC 
,apresentada ao Substitutivo . NÃO DELIBERADO. 29 
– PROJETO DE LEI Nº 5.855/09 – do Sr. Carlos Sam-
paio – que “cria a Semana Nacional de Prevenção a 
Acidentes com Motociclistas e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada LÍDICE DA MATA. PARECER: 
pela aprovação deste, na forma do Substitutivo da Co-
missão de Viação e Transportes. NÃO DELIBERADO. 
30 – PROJETO DE LEI Nº 6.017/09 – do Sr. Marcelo 
Ortiz – que “institui o Dia da Nascente do Rio Paraíba 
do Sul” RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA. 
PARECER: pela aprovação. NÃO DELIBERADO. 31 
– PROJETO DE LEI Nº 6.068/09 – do Sr. José Airton 
Cirilo – que “altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, que “estabelece as diretrizes e bases da edu-
cação nacional” para acrescentar-lhe o § 6º do art. 26 
dispondo sobre orientação profissional dos alunos de 
ensino médio”. RELATOR: Deputado ÁTILA LIRA. PA-
RECER: pela aprovação, com substitutivo. NÃO DE-
LIBERADO. 32 – PROJETO DE LEI Nº 6.090/09 – do 
Sr. Eleuses Paiva – que “institui o Dia Nacional do Mé-
dico Nutrólogo”. RELATOR: Deputado RAIMUNDO 
GOMES DE MATOS. PARECER: pela aprovação. NÃO 
DELIBERADO. 33 – PROJETO DE LEI Nº 6.106/09 
– do Sr. Pompeo de Mattos – que “dispõe sobre par-
celamento de débitos vencidos junto ao Fundo de Fi-
nanciamento ao Estudante do Ensino Superior – FIES 
(Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001), e dá outras 
providências”. RELATOR: Deputado REGINALDO LO-
PES. PARECER: pela rejeição. NÃO DELIBERADO. 
34 – PROJETO DE LEI Nº 6.154/09 – do Sr. Washing-
ton Luiz – que “dispõe sobre a criação da Semana 
Nacional dos Quilombolas e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada DALVA FIGUEIREDO. PARE-
CER: pela aprovação, com emenda. NÃO DELIBERA-
DO. 35 – PROJETO DE LEI Nº 6.392/09 – do Sr. Átila 

Lira – que “denomina “Campus José Waquim” o cam-
pus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tec-
nologia – IFET, localizado no Município de Timon, Es-
tado do Maranhão”. RELATORA: Deputada ANGELA 
PORTELA. PARECER: pela rejeição. NÃO DELIBE-
RADO. 36 – PROJETO DE LEI Nº 6.414/09 – do Sr. 
Paulo Pimenta – que “institui o dia 23 de outubro como 
“Dia Nacional do Quadro Especial do Exército Brasi-
leiro””. RELATOR: Deputado WILSON PICLER. PARE-
CER: pela rejeição. NÃO DELIBERADO. 37 – PRO-
JETO DE LEI Nº 6.511/09 – da Sra. Dalva Figueiredo 
– que “insere o art. 24-A na Lei nº 9.394, de 20 de de-
zembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases 
da educação nacional, para obrigar as escolas públi-
cas que oferecem ensino fundamental e médio, edu-
cação de jovens e adultos e educação profissional e 
tecnológica, a instalar creches para filhos de estudan-
tes menores de idade”. RELATOR: Deputado ROGÉ-
RIO MARINHO. PARECER: pela rejeição. NÃO DELI-
BERADO. 38 – PROJETO DE LEI Nº 6.571/09 – do 
Sr. Pompeo de Mattos – que “acrescenta inciso IV ao 
art. 61, da Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996 (LDB), para incluir a função de agente da 
educação entre os profissionais de educação básica 
e dá outras providências” RELATOR: Deputado CAR-
LOS ABICALIL. PARECER: pela rejeição. NÃO DELI-
BERADO. 39 – PROJETO DE LEI Nº 6.634/09 – do 
Sr. Marcos Medrado – que “dispõe sobre a obrigato-
riedade da inclusão, na grade curricular do Ensino 
Fundamental, do Curso de Primeiros Socorros”. (Apen-
sado: PL 6635/2009) RELATOR: Deputado ALCENI 
GUERRA. PARECER: pela aprovação deste, e do PL 
6635/2009, apensado, com substitutivo. NÃO DELI-
BERADO. 40 – PROJETO DE LEI Nº 6.642/09 – do 
Sr. Eduardo Barbosa – que “denomina Rodovia Go-
vernador Benedito Valadares a BR-262, no trecho en-
tre o Km 352,5 e o KM 426, no Estado de Minas Ge-
rais”. RELATOR: Deputado LOBBE NETO. PARECER: 
pela aprovação. NÃO DELIBERADO. 41 – PROJETO 
DE LEI Nº 6.830/10 – do Sr. Átila Lins – que “autoriza 
o Poder Executivo a criar a Universidade Federal do 
Alto Solimões, com sede em Benjamin Constant, Es-
tado do Amazonas”. RELATORA: Deputada ANDREIA 
ZITO. PARECER: pela rejeição, com envio de Indica-
ção ao Poder Executivo. NÃO DELIBERADO. 42 – 
PROJETO DE LEI Nº 7.026/10 – do Sr. Rodovalho – 
que “institui o Dia Nacional do Bombeiro Civil”. RELA-
TOR: Deputado WILSON PICLER. PARECER: pela 
aprovação. NÃO DELIBERADO. 43 – PROJETO DE 
LEI Nº 7.053/10 – do Sr. José Santana de Vasconcellos 
– que “denomina “Rodovia Benedito de Paula Nasci-
mento” o trecho da rodovia BR-146, entre as cidades 
de Araxá e Patos de Minas, no Estado de Minas Ge-
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rais”. RELATORA: Deputada NILMAR RUIZ. PARECER: 
pela aprovação. NÃO DELIBERADO. 44 – PROJETO 
DE LEI Nº 7.264/10 – do Sr. Eduardo Gomes – que 
“institui o Dia Nacional do Pedagogo”. RELATOR: De-
putado WILSON PICLER. PARECER: pela aprovação. 
NÃO DELIBERADO. 45 – PROJETO DE LEI Nº 
7.305/10 – do Sr. Valtenir Pereira – que “confere ao 
Município de Sorriso o título de ‘Capital Nacional do 
Agronegócio’”. (Apensado: PL 7460/2010) RELATOR: 
Deputado GASTÃO VIEIRA. PARECER: pela aprova-
ção do Projeto de Lei nº 7305/2010 e pela rejeição do 
PL 7460/2010, apensado. NÃO DELIBERADO. 46 – 
PROJETO DE LEI Nº 7.428/10 – do Sr. Carlos Santa-
na – que “institui o Dia Nacional das Tradições das 
Raízes de Matrizes Africanas e Nações do Candom-
blé”. RELATORA: Deputada DALVA FIGUEIREDO. 
PARECER: pela aprovação. NÃO DELIBERADO. An-
tes de iniciar a Ordem do Dia o Presidente da Comis-
são convidou para tomar assento à Mesa o Deputado 
Lelo Coimbra, presidente da Comissão Especial da 
Reforma Universitária. A seguir, registrou a presença 
da Diretora da Coordenação Agência de Notícias (AGE-
CAM), Sra. Patrícia Roedel, responsável pelo projeto 
piloto do novo mecanismo de participação popular em 
audiências públicas promovidas pelas Comissões, com 
perguntas enviadas por e-mail, que a Câmara dos De-
putados estava inaugurando naquela data, e que a 
Comissão de Educação e Cultura seria protagonista 
desta inauguração aproveitando o comparecimento do 
Sr. Ministro de Estado da Educação, Fernando Haddad, 
que aceitara convite para comparecer à Comissão para 
tratar de questões relativas ao ENEM (Exame Nacional 
do Ensino Médio). A Deputada Maria do Rosário soli-
citou esclarecimentos a respeito da metodologia do 
projeto piloto, tendo o Presidente esclarecido que qual-
quer cidadão poderia enviar perguntas aos convidados, 
as quais seriam selecionadas pelos membros da Co-
missão para formulação aos palestrantes, obedecendo 
à disposição do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados que concede apenas aos deputados o di-
reito ao uso da palavra nestas ocasiões. Prosseguindo, 
anunciou a presença do Sr. Ministro Fernando Haddad, 
a quem também convidou para tomar assento à Mesa. 
Em seguida, passou a palavra ao Deputado Lelo Coim-
bra, que se manifestou, e na seqüência, ao Ministro 
Haddad, que discorreu sobre o tema e respondeu às 
indagações de diversos parlamentares. Manifestaram-
se os deputados Angelo Vanhoni, João Matos, Maria 
do Rosário, Raul Henry, Átila Lira, Raimundo Gomes 
de Matos, Ivan Valente, Jorginho Maluly, Otavio Leite, 
Gastão Vieira, Fátima Bezerra, Wilson Picler, Paulo 
Rubem Santiago, Waldir Maranhão, Paulo Magalhães, 
Lobbe Neto e Fernando Ferro. O presidente registrou, 

ainda, a presença dos Srs. José Henrique Paim, Se-
cretário Executivo do Ministério da Educação, Joaquim 
José Soares Neto, presidente do Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep), e Eliezer Moreira Pacheco, Secretário de Edu-
cação Profissional e Tecnológica do Ministério da Edu-
cação (Setec/MEC). Encerrada a fase de debates, o 
Deputado Angelo Vanhoni usou da palavra para agra-
decer a presença do Ministro Haddad, a quem passou 
a palavra para suas considerações finais, tendo o mes-
mo se manifestado. ENCERRAMENTO: Nada mais 
havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença 
de todos, em especial do Sr. Ministro da Educação, e 
encerrou a reunião às treze horas e cinqüenta e nove 
minutos. Antes, porém, convidou os senhores membros 
para a reunião ordinária deliberativa na próxima quar-
ta-feira, 24 de novembro, às 10 horas, no mesmo ple-
nário, para apreciação das proposições da Pauta nº 
24/2010. O inteiro teor da reunião foi gravado em áudio 
e vídeo, passando seus arquivos a integrar o acervo 
documental desta reunião, para posterior degravação 
mediante solicitação escrita devidamente justificada. 
E, para constar, eu ––––––––––––––––––, Anamélia 
Ribeiro C. de Araújo, lavrei a presente Ata, que por ter 
sido lida e aprovada, será assinada pelo Presidente, 
Deputado Angelo Vanhoni ––––––––––––––––––, e 
publicada no Diário da Câmara dos Deputados.xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

53ª Legislatura – 4ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da Trigésima Terceira Reunião (Ordiná-
ria Deliberativa), realizada em 24 de novembro de 
2010.

Às dez horas e quarenta e cinco minutos do dia 
vinte e quatro de novembro de 2010 reuniu-se a Co-
missão de Educação e Cultura, no Anexo II, Plenário 
10 da Câmara dos Deputados, com a presença dos 
Senhores Deputados Angelo Vanhoni – Presidente; 
Alice Portugal, Antônio Carlos Biffi, Ariosto Holanda, 
Átila Lira, Carlos Abicalil, Elismar Prado, Fátima Be-
zerra, Gastão Vieira, Iran Barbosa, João Matos, Joa-
quim Beltrão, Jorge Tadeu Mudalen, Jorginho Maluly, 
Lelo Coimbra, Lobbe Neto, Luciana Costa, Maria do 
Rosário, Nilmar Ruiz, Professor Setimo, Raul Henry, 
Waldir Maranhão e Wilson Picler – Titulares; Alceni 
Guerra, Dalva Figueiredo, Eduardo Barbosa, Gilmar 
Machado, Lira Maia, Luiz Carlos Setim, Pedro Wilson, 
Raimundo Gomes de Matos, Rodrigo Rocha Loures e 
Severiano Alves – Suplentes. Deixaram de comparecer 
os Deputados Antonio Carlos Chamariz, Brizola Neto, 
Clóvis Fecury, Fernando Chiarelli, Marcelo Almeida, 
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Nilson Pinto, Paulo Rubem Santiago, Pinto Itamaraty 
e Rogério Marinho. ABERTURA: Havendo número 
regimental, o senhor Presidente declarou abertos os 
trabalhos e colocou à apreciação a Ata da trigésima 
segunda reunião, realizada no dia dezessete (17) de 
novembro de 2010, dispensando sua leitura tendo em 
vista prévia distribuição aos senhores membros. Em 
votação, a Ata foi aprovada à unanimidade, sem alte-
rações. EXPEDIENTE: A seguir, informou aos mem-
bros o recebimento da seguinte correspondência, ten-
do esclarecido que o original encontrava-se na secre-
taria da Comissão à disposição dos interessados: 1– 
Correspondência do Tribunal de Contas da União en-
caminhando cópia do acórdão, acompanhado do re-
latório e do voto proferido nos autos do processo 
023.857/2008-3, que verifica se a implementação das 
ações de execução e monitoramento do Plano de De-
senvolvimento da Educação (PDE) encontram-se de 
acordo com as regras definidas para o programa; 2– 
Ofício do presidente da Comissão de Desenvolvimen-
to Urbano da Câmara dos Deputados, deputado Hum-
berto Souto, convidando os membros da Comissão de 
Educação e Cultura para a XI Conferência das Cida-
des, a realizar-se no dia 07 de dezembro próximo no 
auditório Nereu Ramos desta casa. Em seguida, co-
municou que foram feitas DESIGNAÇÕES DE RELA-
TORIAS nos dias 14, 15 e 20 de julho, 18 de agosto e 
10, 19 e 23 de novembro de 2010. Na seqüência, deu 
início à Ordem do Dia com a apreciação da Pauta nº 
24/2010 conforme detalhado a seguir: ORDEM DO 
DIA: A – Discussão e votação das emendas a se-
rem apresentadas pela Comissão à Proposta Or-
çamentária para 2011 (PL nº 59/10 – CN). O Sr. Pre-
sidente convidou para compor a Mesa o consultor 
Marcos Mendlovitz, da Consultoria de Orçamento e 
Fiscalização Financeira, com o objetivo de auxiliar os 
trabalhos e dirimir quaisquer dúvidas dos parlamenta-
res. Na seqüência, por solicitação do Presidente, o 
Deputado Severiano Alves procedeu à leitura das su-
gestões de emendas da Comissão à Proposta Orça-
mentária para 2011 (PLN nº 59/10 – CN). Prosseguin-
do, o Presidente deu conhecimento aos presentes de 
uma Sugestão de Emenda, apresentada pelo Depu-
tado Paulo Rubem Santiago, no valor de R$ 
1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões de 
reais), destinados ao “Apoio à Reestruturação da Rede 
Física Pública da Educação Básica – FNDE”, e, ainda, 
de outra Sugestão de Emenda, encaminhada pela 
Frente Parlamentar pela Cidadania LGBT, no valor de 
R$ 300.000,00 (trezentos mil), para promoção de “ações 
locais e nacionais destinadas à prevenção e ao com-
bate à homofobia”, que também seriam submetidas à 
apreciação. Informou aos senhores membros que a 

Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado 
Federal aprovara, no dia anterior, as seguintes emen-
das ao Orçamento de 2011: Emenda Nº 01 – Educação 
– “Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública da 
Educação Básica”, no valor de R$ 300.000.000,00 
(trezentos milhões de reais), para o Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação – FNDE; Emenda 
Nº 02 – Educação – “Formação em Serviço de Fun-
cionários da Educação Básica, no valor de R$ 
143.000.000,00 (cento e quarenta e três milhões de 
reais), para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação – FNDE; Emenda Nº 03 – Cultura – “Fomen-
to a Projetos em Arte e Cultura”, no valor de R$ 
190.000.000,00 (cento e noventa milhões de reais), 
para o Fundo Nacional de Cultura; e, Emenda Nº 04 
– Esporte – “Funcionamento de Núcleos de Esporte 
Educacional”, no valor de R$ 200.000.000,00 (duzen-
tos milhões de reais), para o Ministério do Esporte. 
Prosseguindo a reunião, manifestaram-se os Deputa-
dos Átila Lira, Angelo Vanhoni, Lobbe Neto, Fátima 
Bezerra, Severiano Alves, Wilson Picler, Gastão Vieira, 
Raul Henry, Carlos Abicalil, Alice Portugal, João Matos 
e Jorginho Maluly, bem como o Consultor Marcos Men-
dlovitz. Encerradas as discussões o Presidente sub-
meteu à votação as Sugestões de Emendas, nos ter-
mos acordados, tendo sido APROVADAS AS EMEN-
DAS AO ORÇAMENTO a serem apresentadas pela 
Comissão de Educação e Cultura à Proposta Or-
çamentária para 2011 (PLN nº 59/10) conforme de-
talhado a seguir: 1 – EMENDA AO ORÇAMENTO Nº 
1/10 – da Comissão de Educação e Cultura – Unidade 
Orçamentária: FNDE; Ação: Apoio ao Transporte Es-
colar para a Educação Básica – Caminho da Escola; 
Funcional: 12.847.1448.0E53.0001 – Nacional; Valor: 
R$ 300 milhões (GND 4, Investimentos); Modalidade 
de Aplicação: 40 – Transferência a Municípios; Total: 
R$ 300 milhões; Cancelamento Compensatório: se-
qüencial 020000 – reserva de contingência”. 2 – EMEN-
DA AO ORÇAMENTO Nº 2/10 – da Comissão de Edu-
cação e Cultura – Unidade Orçamentária: Ministério 
da Educação; Ação: Expansão da Rede Federal de 
Educação Profissional e Tecnológica; Funcional: 
12.363.1062.1H10.0001 – Nacional; Valor: R$ 30 mi-
lhões (GND 3, Outras despesas correntes) e R$ 
270.000,00 (GND 4, Investimentos); Modalidade de 
Aplicação: 90 – Aplicações Diretas; Total: R$ 300 mi-
lhões; Cancelamento Compensatório: seqüencial 
020000 – reserva de contingência”. 3 – EMENDA AO 
ORÇAMENTO Nº 3/10 – da Comissão de Educação 
e Cultura – Unidade Orçamentária: Fundo Nacional de 
Cultura; Ação: Fomento a Projetos na Área Museoló-
gica; Funcional: 13.391.0171.2838.0001 – Nacional; 
Valor: R$ 300 milhões (GND 3, Outras despesas cor-
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rentes); Modalidade de Aplicação: 90 – Aplicações 
Diretas; Total: R$ 300 milhões; Cancelamento Com-
pensatório: seqüencial 020000 – reserva de contin-
gência”. 4 – EMENDA AO ORÇAMENTO Nº 4/10 – da 
Comissão de Educação e Cultura – Unidade Orçamen-
tária: Fundo Nacional de Cultura; Ação: Instalação de 
Bibliotecas Públicas; Funcional: 13.392.0168.1521.0001 
– Nacional; Valor: R$ 30 milhões (GND 3, Outras des-
pesas correntes); Modalidade de Aplicação: 30 – Trans-
ferências a Estados e ao DF; Valor: R$ 60 milhões 
(GND 3, Outras despesas correntes); Modalidade de 
Aplicação: 40 – Transferências a Municípios; Valor: R$ 
71.250 milhões (GND 4, Investimentos); Modalidade 
de Aplicação: 30 – Transferências a Estados e DF; Va-
lor: R$ 138.750 milhões (GND 4, Investimentos); Mo-
dalidade de Aplicação: 40 – Transferências a Municí-
pios; Total: R$ 300 milhões; Cancelamento Compen-
satório: seqüencial 020000 – reserva de contingência”. 
B – Requerimentos: 1 – REQUERIMENTO Nº 334/10 
– do Sr. Raul Henry – que “requer a realização de au-
diência Pública da Comissão de Educação e Cultura 
para discutir os sistemas de avaliação do Ministério da 
Educação”. NÃO DELIBERADO. 2 – REQUERIMEN-
TO Nº 335/10 – da Sra. Professora Raquel Teixeira – 
que “requer a realização de audiência pública conjun-
ta da Comissão de Turismo e Desporto, da Comissão 
de Educação e Cultura e da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática para discutir 
o tema “Implantação de Centros de Alto Rendimento 
Esportivo” com o objetivo de aprimorar a preparação 
dos atletas olímpicos e paraolímpicos brasileiros”. NÃO 
DELIBERADO. C – Proposições Sujeitas à Aprecia-
ção Conclusiva pelas Comissões: PRIORIDADE 3 
– PROJETO DE LEI Nº 1.252/07 – do Sr. Professor 
Ruy Pauletti – que “altera a Lei nº 9.394, de 20 de de-
zembro de 1996, para introduzir modificações na Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação”. (Apensado: PL 
3417/2008) RELATOR: Deputado PEDRO WILSONº 
PARECER: pela rejeição deste e pela aprovação do 
PL 3417/2008, apensado, com emenda. Vista ao De-
putado Antônio Carlos Biffi, em 26/05/2010. NÃO 
DELIBERADO. 4 – PROJETO DE LEI Nº 3.130/08 – 
do Senado Federal-Valdir Raupp – (PLS 408/2007) – 
que “autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Téc-
nica Federal de Cacoal, no Estado de Rondônia”. 
(Apensado: PL 2971/2008) RELATOR: Deputado LO-
BBE NETO. PARECER: pela rejeição do Projeto de Lei 
nº 3.130/2008 e do PL 2971/2008, apensado, com en-
vio de Indicação ao Poder Executivo. NÃO DELIBE-
RADO. 5 – PROJETO DE LEI Nº 5.653/09 – do Sena-
do Federal – Flávio Arns – (PLS 415/2008) – que “au-
toriza o Poder Executivo a criar campus, no Município 
de Ibaiti, no Estado do Paraná, do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia (Instituto Federal) do 
Paraná”. RELATOR: Deputado RAIMUNDO GOMES 
DE MATOS. PARECER: pela rejeição, com envio de 
Indicação ao Poder Executivo. NÃO DELIBERADO. 6 
– PROJETO DE LEI Nº 5.746/09 – do Senado Federal 
– Serys Slhessarenko – (PLS 23/2009) – que “dispõe 
sobre a criação do “Dia Nacional de Tereza de Ben-
guela e da Mulher Negra””. (Apensado: PL 5371/2009) 
RELATORA: Deputada ALICE PORTUGAL. PARECER: 
pela aprovação deste, e pela rejeição do PL 5371/2009, 
apensado. NÃO DELIBERADO. 7 – PROJETO DE LEI 
Nº 5.766/09 – do Senado Federal – Aloizio Mercadan-
te – (PLS 485/2008) – que “autoriza a criação da Uni-
versidade Federal do Litoral Paulista, com sede na 
cidade de Santos, pelo desmembramento do Campus 
Baixada Santista da Universidade Federal de São Pau-
lo”. RELATOR: Deputado SEVERIANO ALVES. PARE-
CER: pela rejeição, com envio de Indicação ao Poder 
Executivo. NÃO DELIBERADO. 8 – PROJETO DE LEI 
Nº 5.900/09 – do Senado Federal– Marisa Serrano – 
(PLS 69/2008) – que “altera a Lei nº 11.124, de 16 de 
junho de 2005, para tornar obrigatória a construção 
de estabelecimento de educação infantil nos conjuntos 
habitacionais de interesse social financiados por re-
cursos públicos”. RELATORA: Deputada NILMAR RUIZ. 
PARECER: Parecer com Complementação de Voto, 
Dep. Nilmar Ruiz (PR-TO), pela aprovação, com emen-
da. Vista ao Deputado Antônio Carlos Biffi, em 
16/06/2010. NÃO DELIBERADO. 9 – PROJETO DE 
LEI Nº 6.162/09 – do Senado Federal – Cristovam Bu-
arque – (PLS 27/2008) – que “altera a Lei nº 9.394, de 
20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação), para dispor sobre inclusão facultativa do 
ensino do Esperanto no ensino médio”. RELATORA: 
Deputada ANDREIA ZITO. PARECER: pela aprovação, 
com emenda. NÃO DELIBERADO. 10 – PROJETO 
DE LEI Nº 6.383/09 – do Senado Federal – Serys 
Slhessarenko – (PLS 12/2005) – que “determina o em-
prego obrigatório da flexão de gênero para nomear 
profissão ou grau em diplomas”. RELATORA: Deputa-
da ANGELA PORTELA. PARECER: pela aprovação. 
NÃO DELIBERADO. 11 – PROJETO DE LEI Nº 
6.587/09 – do Senado Federal – José Agripino – (PLS 
340/2009) – que “denomina “Rodovia Tenente-Briga-
deiro Murillo Santos” o trecho rodoviário compreendi-
do entre a Base Aérea de Natal, a partir da entrada 
junto ao Aeroporto Salgado Filho, no Estado do Rio 
Grande do Norte, e o entroncamento com a BR-101”. 
RELATORA: Deputada FÁTIMA BEZERRA. PARECER: 
pela aprovação. NÃO DELIBERADO. 12 – PROJETO 
DE LEI Nº 6.711/09 – do Senado Federal – Expedito 
Júnior – (PLS 47/2008) – que “altera o art. 29 do De-
creto-Lei nº 1.455, de 7 de abril de 1976, para dispor 
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sobre a destinação de veículos de transporte coletivo 
de passageiros objeto de pena de perdimento”. RELA-
TOR: Deputado ANTONIO CARLOS CHAMARIZ. PA-
RECER: pela aprovação. NÃO DELIBERADO. 13 – 
PROJETO DE LEI Nº 7.034/10 – do Senado Federal 
– Flexa Ribeiro – (PLS 264/2009) – que “autoriza o 
Poder Executivo a criar campus do Instituto Federal do 
Pará, no Município de Redenção”. RELATOR: Depu-
tado WILSON PICLER. PARECER: pela rejeição, com 
envio de Indicação ao Poder Executivo. NÃO DELIBE-
RADO. TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 14 – PROJETO 
DE LEI Nº 6.089/05 – do Sr. Alex Canziani – que “inclui 
novo inciso ao art. 70 da Lei nº 9.394, de 20 de de-
zembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional – LDB”. (Apensado: PL 1109/2007 
(Apensado: PL 1123/2007)) RELATORA: Deputada 
MARIA DO ROSÁRIO. PARECER: pela rejeição do 
Projeto de Lei nº 6.089/2005 e dos Projetos de Lei nºs 
1109/2007 e 1123/2007, apensados. NÃO DELIBE-
RADO. 15 – PROJETO DE LEI Nº 1.262/07 – do Sr. 
Vinicius Carvalho – que “acrescenta o inciso III no art. 
2º, acrescenta o inciso VI ao art. 3º, altera a redação 
dos artigos 4º e 5º e acrescenta o inciso V ao art. 8º, 
todos da Lei nº 7.998 de 11 de janeiro de 1990”. RE-
LATOR: Deputado ROGÉRIO MARINHO. PARECER: 
pela aprovação. Vista conjunta aos Deputados Átila 
Lira e Severiano Alves, em 12/12/2007. NÃO DELI-
BERADO. 16 – PROJETO DE LEI Nº 2.033/07 – do 
Sr. Clóvis Fecury – que “altera o art.13 da Lei nº 10.753, 
de 31 de outubro de 2003, que “Institui a Política Na-
cional do Livro””. RELATOR: Deputado PINTO ITAMA-
RATY. PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 
NÃO DELIBERADO. 17 – PROJETO DE LEI Nº 
2.431/07 – da Sra. Maria do Rosário – que “dispõe 
sobre a inclusão, nos currículos escolares, de conte-
údos e práticas que contribuam para o combate da 
violência doméstica contra a mulher, ampliando a efe-
tividade da Lei Maria da Penha, Lei nº 11.340, de 7 de 
agosto de 2006, notadamente no tocante à implemen-
tação dos incisos V, VIII e IX de seu art. 8º”. (Apensa-
dos: PL 2629/2007 e PL 3361/2008) RELATORA: De-
putada DALVA FIGUEIREDO. PARECER: Parecer da 
Relatora Substituta, Dep. Dalva Figueiredo, pela apro-
vação deste, do PL 2.629/2007 e do PL 3.361/2008, 
apensados, na forma do substitutivo adotado pela Co-
missão de Trabalho, Administração e Serviço Público, 
com subemendas. Vista ao Deputado Gastão Vieira, 
em 12/05/2010. O Deputado Gastão Vieira apresen-
tou voto em separado em 25/05/2010. NÃO DELI-
BERADO. 18 – PROJETO DE LEI Nº 2.479/07 – do 
Sr. Ivan Valente – que “dispõe sobre a divulgação obri-
gatória, pela União, do montante de tributos que deixou 
de ser recolhido aos cofres públicos a título de bene-

fícios fiscais concedidos às instituições privadas, pres-
tadoras de serviços educacionais, na realização de 
atividades de ensino”. RELATOR: Deputado IRAN 
BARBOSA. PARECER: pela aprovação. Vista conjun-
ta aos Deputados João Matos e Jorginho Maluly, 
em 28/04/2010. O Deputado João Matos apresentou 
voto em separado em 12/05/2010. NÃO DELIBERA-
DO. 19 – PROJETO DE LEI Nº 2.966/08 – do Sr. José 
Chaves – que “estabelece prioridades de liberação de 
recursos orçamentários federais para as cidades con-
sideradas Patrimônio Cultural da Humanidade e dá 
outras providências”. RELATORA: Deputada ALICE 
PORTUGAL. PARECER: pela aprovação. NÃO DELI-
BERADO. 20 – PROJETO DE LEI Nº 3.725/08 – do 
Sr. Valdir Colatto – que “institui bolsa de estudo para 
estudantes de educação superior de cursos que inte-
gram os campos agropecuário, florestal e médico ve-
terinário”. RELATOR: Deputado JOÃO MATOS. PARE-
CER: pela rejeição, com envio de Indicação ao Poder 
Executivo. NÃO DELIBERADO. 21 – PROJETO DE 
LEI Nº 4.228/08 – do Sr. Alexandre Silveira – que “de-
nomina Dr. Ronaldo de Souza, o viaduto localizado na 
BR-381, KM 298 ao KM 299, conhecido como viaduto 
da prainha, entre as cidades de Nova Era e Antônio 
Dias, Minas Gerais”. RELATOR: Deputado NARCIO 
RODRIGUES. PARECER: pela rejeição. NÃO DELI-
BERADO. 22 – PROJETO DE LEI Nº 4.475/08 – do 
Sr. Cândido Vaccarezza – que “concede horário espe-
cial ao trabalhador estudante”. RELATOR: Deputado 
CARLOS ABICALIL. PARECER: pela aprovação, com 
emenda. NÃO DELIBERADO. 23 – PROJETO DE LEI 
Nº 4.541/08 – do Sr. Vitor Penido – que “autoriza a 
criação de Centro Federal de Educação Tecnológica 
– CEFET, no município de Nova Lima, no Estado de 
Minas Gerais”. RELATOR: Deputado ROGÉRIO MA-
RINHO. PARECER: pela rejeição, com envio de Indi-
cação ao Poder Executivo. NÃO DELIBERADO. 24 – 
PROJETO DE LEI Nº 5.075/09 – do Sr. Geraldo Re-
sende e outros – que “autoriza o Poder Executivo a 
instituir a Escola Técnica de Dourados, vinculada à 
Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD)”. 
RELATOR: Deputado WILSON PICLER. PARECER: 
pela rejeição, com envio de Indicação ao Poder Exe-
cutivo. NÃO DELIBERADO. 25 – PROJETO DE LEI 
Nº 5.127/09 – do Sr. Dr. Talmir – que “altera a Lei nº 
9.870, de 23 de novembro de 1999, que dispõe sobre 
o valor total das anuidades escolares, para proporcio-
nar desconto em matrículas e mensalidades a quem 
pretenda obter novo título de graduação”. RELATOR: 
Deputado ANTÔNIO CARLOS BIFFI. PARECER: pela 
aprovação. NÃO DELIBERADO. 26 – PROJETO DE 
LEI Nº 5.211/09 – do Sr. Edson Aparecido – que “de-
nomina “Ponte Mario Covas” a ponte sobre o rio Para-
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ná, na BR-158, que liga a cidade de Paulicéia no Es-
tado de São Paulo a Brasilândia no Estado de Mato 
Grosso do Sul”. RELATOR: Deputado LOBBE NETO. 
PARECER: pela aprovação. NÃO DELIBERADO. 27 
– PROJETO DE LEI Nº 5.216/09 – do Sr. Maurício 
Rands – que “acrescenta parágrafos à Lei nº 11.736, 
de 10 de julho de 2008, com o objetivo de instituir uma 
“Semana Nacional de Educação, Conscientização e 
Orientação sobre a Doença de Alzheimer”, e dá outras 
providências. Acrescenta parágrafos à Lei 11.736, de 
10 de julho de 2008, com o objetivo de instituir uma 
“Semana Nacional de Educação, Conscientização e 
Orientação sobre a Doença de Alzheimer”, e dá outras 
providências”. RELATOR: Deputado EDUARDO BAR-
BOSA. PARECER: pela aprovação. NÃO DELIBERA-
DO. 28 – PROJETO DE LEI Nº 5.572/09 – do Sr. Ho-
mero Pereira – que “acrescenta inciso ao art. 9º da Lei 
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, de diretrizes e 
bases da educação nacional, para inserir, entre as in-
cumbências da União, a de estabelecer, em colabora-
ção com os entes federados, padrões mínimos de infra-
estrutura para os prédios escolares”. RELATOR: De-
putado PAULO DELGADO. PARECER: pela rejeição. 
NÃO DELIBERADO. 29 – PROJETO DE LEI Nº 
5.690/09 – do Sr. Manoel Junior – que “acrescenta § 
2º ao art. 6º da Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, 
dispondo sobre a correção anual dos valores per ca-
pita do Programa Nacional de Alimentação Escolar”. 
RELATOR: Deputado JOAQUIM BELTRÃO. PARECER: 
pela aprovação deste, com Substitutivo e pela rejeição 
da Emenda nº 1/10 CEC ,apresentada ao Substitutivo 
. NÃO DELIBERADO. 30 – PROJETO DE LEI Nº 
5.855/09 – do Sr. Carlos Sampaio – que “cria a Sema-
na Nacional de Prevenção a Acidentes com Motoci-
clistas e dá outras providências”. RELATORA: Depu-
tada LÍDICE DA MATA. PARECER: pela aprovação 
deste, na forma do Substitutivo da Comissão de Viação 
e Transportes. NÃO DELIBERADO. 31 – PROJETO 
DE LEI Nº 6.017/09 – do Sr. Marcelo Ortiz – que “ins-
titui o Dia da Nascente do Rio Paraíba do Sul” RELA-
TOR: Deputado EDUARDO BARBOSA. PARECER: 
pela aprovação. NÃO DELIBERADO. 32 – PROJETO 
DE LEI Nº 6.068/09 – do Sr. José Airton Cirilo – que 
“altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
que “estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional” para acrescentar-lhe o § 6º do art. 26 dis-
pondo sobre orientação profissional dos alunos de 
ensino médio”. RELATOR: Deputado ÁTILA LIRA. PA-
RECER: pela aprovação, com substitutivo. Vista ao 
Deputado Antônio Carlos Biffi, em 26/05/2010. NÃO 
DELIBERADO. 33 – PROJETO DE LEI Nº 6.090/09 
– do Sr. Eleuses Paiva – que “institui o Dia Nacional 
do Médico Nutrólogo”. RELATOR: Deputado RAIMUN-

DO GOMES DE MATOS. PARECER: pela aprovação. 
NÃO DELIBERADO. 34 – PROJETO DE LEI Nº 
6.106/09 – do Sr. Pompeo de Mattos – que “dispõe 
sobre parcelamento de débitos vencidos junto ao Fun-
do de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior 
– FIES (Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001), e dá 
outras providências”. RELATOR: Deputado REGINAL-
DO LOPES. PARECER: pela rejeição. Vista ao Depu-
tado João Matos, em 26/05/2010. NÃO DELIBERA-
DO. 35 – PROJETO DE LEI Nº 6.154/09 – do Sr. Wa-
shington Luiz – que “dispõe sobre a criação da Sema-
na Nacional dos Quilombolas e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada DALVA FIGUEIREDO. PARE-
CER: pela aprovação, com emenda. NÃO DELIBERA-
DO. 36 – PROJETO DE LEI Nº 6.392/09 – do Sr. Átila 
Lira – que “denomina “Campus José Waquim” o cam-
pus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tec-
nologia – IFET, localizado no Município de Timon, Es-
tado do Maranhão”. RELATORA: Deputada ANGELA 
PORTELA. PARECER: pela rejeição. NÃO DELIBE-
RADO. 37 – PROJETO DE LEI Nº 6.414/09 – do Sr. 
Paulo Pimenta – que “institui o dia 23 de outubro como 
“Dia Nacional do Quadro Especial do Exército Brasi-
leiro””. RELATOR: Deputado WILSON PICLER. PARE-
CER: pela rejeição. NÃO DELIBERADO. 38 – PRO-
JETO DE LEI Nº 6.511/09 – da Sra. Dalva Figueiredo 
– que “insere o art. 24-A na Lei nº 9.394, de 20 de de-
zembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases 
da educação nacional, para obrigar as escolas públi-
cas que oferecem ensino fundamental e médio, edu-
cação de jovens e adultos e educação profissional e 
tecnológica, a instalar creches para filhos de estudan-
tes menores de idade”. RELATOR: Deputado ROGÉ-
RIO MARINHO. PARECER: pela rejeição. NÃO DELI-
BERADO. 39 – PROJETO DE LEI Nº 6.571/09 – do 
Sr. Pompeo de Mattos – que “acrescenta inciso IV ao 
art. 61, da Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996 (LDB), para incluir a função de agente da 
educação entre os profissionais de educação básica 
e dá outras providências” RELATOR: Deputado CAR-
LOS ABICALIL. PARECER: pela rejeição. NÃO DELI-
BERADO. 40 – PROJETO DE LEI Nº 6.634/09 – do 
Sr. Marcos Medrado – que “dispõe sobre a obrigato-
riedade da inclusão, na grade curricular do Ensino 
Fundamental, do Curso de Primeiros Socorros”. (Apen-
sado: PL 6635/2009) RELATOR: Deputado ALCENI 
GUERRA. PARECER: pela aprovação deste, e do PL 
6635/2009, apensado, com substitutivo. NÃO DELI-
BERADO. 41 – PROJETO DE LEI Nº 6.642/09 – do 
Sr. Eduardo Barbosa – que “denomina Rodovia Go-
vernador Benedito Valadares a BR-262, no trecho en-
tre o Km 352,5 e o KM 426, no Estado de Minas Ge-
rais”. RELATOR: Deputado LOBBE NETO. PARECER: 
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pela aprovação. NÃO DELIBERADO. 42 – PROJETO 
DE LEI Nº 6.830/10 – do Sr. Átila Lins – que “autoriza 
o Poder Executivo a criar a Universidade Federal do 
Alto Solimões, com sede em Benjamin Constant, Es-
tado do Amazonas”. RELATORA: Deputada ANDREIA 
ZITO. PARECER: pela rejeição, com envio de Indica-
ção ao Poder Executivo. NÃO DELIBERADO. 43 – 
PROJETO DE LEI Nº 7.026/10 – do Sr. Rodovalho – 
que “institui o Dia Nacional do Bombeiro Civil”. RELA-
TOR: Deputado WILSON PICLER. PARECER: pela 
aprovação. NÃO DELIBERADO. 44 – PROJETO DE 
LEI Nº 7.053/10 – do Sr. José Santana de Vasconcellos 
– que “denomina “Rodovia Benedito de Paula Nasci-
mento” o trecho da rodovia BR-146, entre as cidades 
de Araxá e Patos de Minas, no Estado de Minas Ge-
rais”. RELATORA: Deputada NILMAR RUIZ. PARECER: 
pela aprovação. NÃO DELIBERADO. 45 – PROJETO 
DE LEI Nº 7.264/10 – do Sr. Eduardo Gomes – que 
“institui o Dia Nacional do Pedagogo”. RELATOR: De-
putado WILSON PICLER. PARECER: pela aprovação. 
NÃO DELIBERADO. 46 – PROJETO DE LEI Nº 
7.305/10 – do Sr. Valtenir Pereira – que “confere ao 
Município de Sorriso o título de “Capital Nacional do 
Agronegócio””. (Apensado: PL 7460/2010) RELATOR: 
Deputado GASTÃO VIEIRA. PARECER: pela aprova-
ção do Projeto de Lei nº 7305/2010 e pela rejeição do 
PL 7460/2010, apensado. NÃO DELIBERADO. 47 – 
PROJETO DE LEI Nº 7.428/10 – do Sr. Carlos Santa-
na – que “institui o Dia Nacional das Tradições das 
Raízes de Matrizes Africanas e Nações do Candom-
blé”. RELATORA: Deputada DALVA FIGUEIREDO. 
PARECER: pela aprovação. NÃO DELIBERADO. O 
Presidente suspendeu a reunião temporariamente para 
elaboração da presente Ata. Reabrindo os trabalhos, 
o Presidente dispensou a leitura desta Ata (33ª reunião 
– deliberativa ordinária) e a submeteu à votação dos 
senhores membros, tendo a mesma sido APROVADA 
UNANIMEMENTE. Durante a reunião, a deputada Ali-
ce Portugal registrou a presença no plenário do artis-
ta baiano Ed Ribeiro, cujas obras estavam expostas 
no Senado Federal, na mostra “Criatividade e Inovação 
da Bahia para o Mundo das Artes”. ENCERRAMENTO: 
Em razão da proximidade do início da Ordem do Dia 
da sessão do Congresso Nacional, o Presidente agra-
deceu a presença de todos e declarou encerrada a 
reunião, às doze horas e quatro minutos, ficando pen-
dentes de deliberação as demais matérias constantes 
da Pauta. Antes, porém, convocou os senhores mem-
bros para reunião ordinária deliberativa no dia 1º de 
dezembro, quarta-feira, às 10 horas, no mesmo ple-
nário, para apreciação das proposições da Pauta nº 
25/2010. O inteiro teor da reunião foi gravado, passan-
do o arquivo de áudio a integrar o acervo documental 

da reunião, para posterior degravação mediante soli-
citação escrita. E, para constar, eu ––––––––––––––––, 
Anamélia Ribeiro Correia de Araújo, lavrei a presente 
Ata, que por ter sido aprovada, será assinada pelo 
Presidente, Deputado Angelo Vanhoni, 
––––––––––––––––, e publicada no Diário da Câmara 
dos Deputados.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

53ª Legislatura – 4ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 34ª Reunião (Ordinária de Audiência 
Pública), realizada em 30 de novembro de 2010.

Às quatorze horas e cinqüenta minutos do dia trin-
ta de novembro de dois mil e dez, reuniu-se a Comissão 
de Educação e Cultura, no Plenário 10 do Anexo II da 
Câmara dos Deputados, sob a presidência do Deputado 
Angelo Vanhoni. Registrarão a presença os senhores 
Deputados: Carlos Abicalil, – Titular; Eduardo Barbo-
sa, Gilmar Machado, José Linhares, Luiz Carlos Setim, 
Luiza Erundina e Pedro Wilson – Suplentes. Deixaram 
de comparecer os senhores Deputados Alice Portugal, 
Antônio Carlos Biffi, Antonio Carlos Chamariz, Ariosto 
Holanda, Átila Lira, Brizola Neto, Clóvis Fecury, Elis-
mar Prado, Fátima Bezerra, Fernando Chiarelli, Gas-
tão Vieira, Iran Barbosa, João Matos, Joaquim Beltrão, 
Jorge Tadeu Mudalen, Jorginho Maluly, Lelo Coimbra, 
Lobbe Neto, Luciana Costa, Marcelo Almeida, Maria 
do Rosário, Nilmar Ruiz, Nilson Pinto, Pinto Itamaraty, 
Professor Sétimo, Raul Henry, Rogério Marinho, Waldir 
Maranhão e Wilson Picler. ABERTURA: Abertos os tra-
balhos, o Presidente, Deputado Angelo Vanhoni, deu 
início à Audiência Pública para debater “A passagem 
dos 10 anos da fundação da Associação Brasileira de 
Televisão Universitária – ABTU, para apresentação da 
sua história, objetivos e importância social aos cida-
dãos”, objeto do Requerimento Nº 331/10, de autoria 
das Deputadas Maria do Rosário e Fátima Bezerra, 
convidando para compor a Mesa os senhores: Cláudio 
Márcio Magalhães, presidente da Associação Brasileira 
de Televisão Universitária – ABTU e Professor Alencar 
Mello Proença, presidente do Conselho de Reitores 
das Universidades Brasileiras – CRUB. Em seguida, o 
Presidente, declinou os critérios que seriam utilizados 
no ordenamento dos trabalhos. Dando prosseguimen-
to, concedeu a palavra aos palestrantes: Alencar Mello 
Proença e Cláudio Márcio Magalhães que discorreram 
sobre o tema em debate. O Senhor Cláudio Márcio Ma-
galhães pediu permissão ao senhor Presidente para 
homenagear a Deputada Luiza Erundina, a quem en-
tregou uma placa de agradecimento ao apoio à ABTU. 
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A Deputada Luiza Erundina usou da palavra para 
agradecer a homenagem e tecer suas considerações 
sobre o trabalho da ABTU. Debateu sobre o assunto 
o senhor Deputado Pedro Wilson, que assumiu a dire-
ção dos trabalhos após suas interpelações e solicitou 
que os representantes de televisões universitárias se 
manifestassem, declinando o nome da universidade 
que estavam representando. Manifestaram-se os re-
presentantes das seguintes universidades: Universi-
dade Presbiteriana Mackenzie, Universidade de São 
Paulo – USP, Universidade do Vale do Paraíba – Uni-
vap, Universidade de Fortaleza – Unifor, Universidade 
de Feira de Santana – Uefs, Universidade de Caxias 
do Sul – Unisinos e a representante da Tv Futura da 
Fundação Roberto Marinho. Dando continuidade aos 
trabalhos o Presidente em exercício, Deputado Pedro 
Wilson, concedeu a palavra aos senhores Adriano 
de Angelis, secretário de Audiovisual do Ministério 
da Cultura e Takashi Tome do Conselho Curador da 
Green Building Council do Brasil – GBC. Em segui-
da passou a palavra aos convidados para que fizes-
sem suas considerações finais. ENCERRAMENTO: O 
Presidente teceu comentários sobre a matéria e, em 
seguida, agradeceu a presença dos convidados, dos 
parlamentares e dos demais presentes, encerrando os 
trabalhos às dezeseis horas e trinta minutos. O intei-
ro teor da reunião foi gravado, passando o arquivo de 
áudio a integrar o acervo documental desta reunião. E 
para constar, eu, Anamélia Ribeiro Correia de Araújo 
–––––––––––––––, Secretária, lavrei a presente ATA, 
que depois de lida e aprovada será assinada pelo De-
putado Angelo Vanhoni, –––––––––––––––, Presidente 
da Comissão de Educação e Cultura, e encaminhada 
à publicação no Diário da Câmara dos Deputados.xx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Câmara dos deputados

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA  
E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

53ª Legislatura – 4ª Sessão Legislativa Ordinária

TERMO DE REUNIÃO

Em quatorze de dezembro de dois mil e dez, 
deixou de se reunir, ordinariamente, a Comissão de 
Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado 
por falta de quórum. Assinaram a lista de presença os 
Deputados Arnaldo Faria de Sá, Capitão Assumção e 
Paes de Lira – Titulares; Guilherme Campos e João 
Campos – Suplentes. E, para constar, eu, Ricardo Me-
nezes Perpétuo ––––––––––––––––––––––, Secretá-
rio, lavrei o presente Termo. 

SEÇÃO II

ATOS DO PRESIDENTE
O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTA-

DOS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 
1º , inciso I, alínea “a”, do Ato da Mesa nº 205, de 28 
de junho de 1990, resolve:

DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso 
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, JOSÉ 
AUGUSTO DE CARVALHO TORRES, ponto nº 4958, 
ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técnico 
Legislativo – atribuição Adjunto Parlamentar – Secre-
taria, Classe Especial, Padrão 33, da função comis-
sionada de Assistente Técnico, FC-06, do Gabinete 
do Presidente, do Quadro de Pessoal da Câmara dos 
Deputados, a partir de 08 de dezembro de 2010. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTA-
DOS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 
1º , inciso I, alínea “a”, do Ato da Mesa nº 205, de 28 
de junho de 1990, e o artigo 6º da Lei nº 8.112, de 11 
de dezembro de 1990, resolve:

DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução 
nº 21, de 4 de novembro de 1992, JOSÉ AUGUSTO 
DE CARVALHO TORRES, ponto nº 4958, ocupante de 
cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo 
– atribuição Adjunto Parlamentar – Secretaria, Classe 
Especial, Padrão 33, para exercer, a partir de 08 de de-
zembro de 2010, a função comissionada de Assessor 
Técnico-Jurídico, FC-07, da Secretaria-Geral da Mesa, 
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTA-
DOS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 
1º , inciso I, alínea “a”, do Ato da Mesa nº 205, de 28 
de junho de 1990, resolve:

DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 8.112, 
de 11 de dezembro de 1990, DIOMAR CORRÊA DA 
COSTA NETO, ponto nº 4453, ocupante de cargo da 
Categoria Funcional de Técnico Legislativo – atribuição 
Assistente Administrativo, Classe Especial, Padrão 33,  
substituto do Diretor, FC-08, do Departamento de Pes-
soal, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, 
no período de 20 a 26 de dezembro de 2010. 

DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 
8.112, de 11 de dezembro de 1990, EMERSON BRI-
TO DE MELO, ponto nº 5226, ocupante de cargo da 
Categoria Funcional de Técnico Legislativo – atribui-
ção Operador de Máquinas, Classe Especial, Padrão 
33,  substituto do Diretor, FC-08, do Departamento de 
Pessoal, do Quadro de Pessoal da Câmara dos De-
putados, no período de 27 de dezembro de 2010 a 02 
de janeiro de 2011. 

DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 8.112, 
de 11 de dezembro de 1990, FÁBIO SURRAGE DE 
MEDEIROS, ponto nº 6669, ocupante de cargo da Ca-
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tegoria Funcional de Analista Legislativo – atribuição 
Analista de Informática Legislativa, Classe Especial, 
Padrão 44,  substituto do Diretor da Coordenação de 
Modelagem e Administração de Dados, FC-07, do Cen-
tro de Informática, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados, no período de 20 a 26 de dezembro 
de 2010. 

DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 8.112, 
de 11 de dezembro de 1990, FERNANDA MONTEIRO 
DE CARVALHO, ponto nº 6806, ocupante de cargo da 
Categoria Funcional de Analista Legislativo – atribui-
ção Técnica Legislativa, Classe Especial, Padrão 42,  
substituta do Diretor da Coordenação de Registro de 
Comissões e Movimentação Parlamentar e de Apoio 
à Informática, FC-07, da Secretaria-Geral da Mesa, 
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, no 
período de 20 a 26 de dezembro de 2010. 

DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 8.112, 
de 11 de dezembro de 1990, JOSÉ LUIZ CAMARGO 
DA COSTA, ponto nº 6479, ocupante de cargo da 
Categoria Funcional de Analista Legislativo – atribui-
ção Técnica Legislativa, Classe Especial, Padrão 44,  
substituto do Diretor do Centro de Documentação e 
Informação, FC-08, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados, no período de 09 a 20 de dezembro 
de 2010. 

DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 
8.112, de 11 de dezembro de 1990, MÁRCIO MAR-
TINS, ponto nº 5384, ocupante de cargo da Categoria 
Funcional de Técnico Legislativo – atribuição Assistente 
Administrativo, Classe Especial, Padrão 33, 2º substi-
tuto do Diretor da Coordenação Técnico-Pedagógica, 
FC-07, do Centro de Formação, Treinamento e Aper-
feiçoamento, do Quadro de Pessoal da Câmara dos 
Deputados, em seus impedimentos eventuais, a partir 
de 13 de dezembro de 2010. 

DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 8.112, 
de 11 de dezembro de 1990, MARIA DE FÁTIMA PE-
REIRA DA SILVA, ponto nº 3615, ocupante de cargo 
da Categoria Funcional de Técnico Legislativo – atri-
buição Agente de Serviços Legislativos – Serviços de 
Atendimento, Classe Especial, Padrão 33,  substituta 
do Chefe da Seção de Distribuição de Periódicos e 
Correspondências, FC-05, da Coordenação de Co-
municações, da Diretoria Administrativa, do Quadro 
de Pessoal da Câmara dos Deputados, no período de 
29 de novembro a 05 de dezembro de 2010. 

DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 8.112, 
de 11 de dezembro de 1990, NELSON GOMES DOS 
SANTOS FILHO, ponto nº 7060, ocupante de cargo da 
Categoria Funcional de Analista Legislativo – atribuição 
Recursos Humanos, Classe A, Padrão 32,  substituto 
do Chefe do Núcleo de Programas e Eventos Especiais, 

FC-05, da Coordenação de Treinamento, do Centro de 
Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento, do Quadro 
de Pessoal da Câmara dos Deputados, no período de 
13 a 26 de dezembro de 2010. 

DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 
8.112, de 11 de dezembro de 1990, RICARDO DE 
JOÃO BRAGA, ponto nº 6598, ocupante de cargo da 
Categoria Funcional de Analista Legislativo – atribui-
ção Técnica Legislativa, Classe Especial, Padrão 45, 
1º substituto do Chefe do Serviço de Apoio Científico, 
FC-06, do Centro de Formação, Treinamento e Aper-
feiçoamento, do Quadro de Pessoal da Câmara dos 
Deputados, em seus impedimentos eventuais, a partir 
de 03 de janeiro de 2011. 

DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 8.112, 
de 11 de dezembro de 1990, RUBENS MOREIRA 
DOS SANTOS RIBEIRO, ponto nº 5593, ocupante de 
cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo – 
atribuição Assistente Administrativo, Classe Especial, 
Padrão 33, 2º substituto do Chefe do Serviço de Apoio 
Científico, FC-06, do Centro de Formação, Treinamento 
e Aperfeiçoamento, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados, em seus impedimentos eventuais, a 
partir de 03 de janeiro de 2011. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTA-
DOS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 
1º, item I, alínea “a”, do Ato da Mesa Nº 205, de 28 de 
junho de 1990, resolve:

TORNAR SEM EFEITO o Ato de 23 de novem-
bro de 2010, publicado no Diário da Câmara dos De-
putados do dia 24 subsequente, que nomeou MOA-
CIR FISCHER para exercer, no Gabinete do Líder do 
Partido do Movimento Democrático Brasileiro, o cargo 
em comissão de Assistente Técnico de Gabinete Ad-
junto B, CNE-11, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTA-
DOS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 
1º, item I, alínea “a”, do Ato da Mesa Nº 205, de 28 de 
junho de 1990, resolve:

EXONERAR, a pedido, de acordo com o artigo 35, 
inciso II, da Lei Nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, 
GLAUCO LUIZ DA ROSA ROCHA, ponto Nº 119.864, 
do cargo em comissão de Secretário Particular, CNE-
07, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, 
que exercia no Gabinete do Quarto-Secretário, a partir 
de 14 de dezembro de 2010.

EXONERAR, a pedido, de acordo com o artigo 
35, inciso II, da Lei Nº 8.112, de 11 de dezembro de 
1990, HELLERMANN FELDBERG, ponto Nº 119.685, 
do cargo em comissão de Assistente Técnico de Ga-
binete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da 
Câmara dos Deputados, que exercia no Gabinete do 
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Líder do Partido Progressista, a partir de 08 de de-
zembro de 2010.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso 
I, da Lei Nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, JÚ-
NIO CARLOS CESÁRIO, ponto Nº 120.037, do cargo 
em comissão de Assistente Técnico de Gabinete Ad-
junto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados, que exerce no Gabinete do Segundo 
Vice-Presidente.

EXONERAR, a pedido, de acordo com o artigo 35, 
inciso II, da Lei Nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, 
SARA LÍLIAN SILVA BASTOS, ponto Nº 120.185, do 
cargo em comissão de Assessor Técnico Adjunto D, 
CNE-14, do Quadro de Pessoal da Câmara dos De-
putados, que exercia no Gabinete do Líder do Demo-
cratas, a partir de 13 de dezembro de 2010.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso I, 
da Lei Nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, SÉRGIO 
RODRIGUES NUNES, ponto Nº 120.307, do cargo em 
comissão de Assistente Técnico de Gabinete, CNE-09, 
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, que 
exerce no Gabinete do Líder do Partido do Movimento 
Democrático Brasileiro.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTA-
DOS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 
1º, inciso I, alínea “a”, do Ato da Mesa nº 205, de 28 
de junho de 1990, e o artigo 6º da Lei nº 8.112, de 11 
de dezembro de 1990, RESOLVE:

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
Nº 8.112, de 1990, ADEMIR CORRÊA SOUZA para 
exercer, no Gabinete do Segundo Vice-Presidente, o 
cargo em comissão de Assistente Técnico de Gabinete 
Adjunto B, CNE-11, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
Nº 8.112, de 1990, FELIPPE COPPOLA CHAVES para 
exercer, no Gabinete do Líder do Partido da Social De-

mocracia Brasileira, o cargo em comissão de Assistente 
Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro 
de Pessoal da Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
Nº 8.112, de 1990, GLAUCIA FIGUEIREDO DA SILVA 
para exercer, no Gabinete do Líder do Partido do Mo-
vimento Democrático Brasileiro, o cargo em comissão 
de Assistente Técnico de Gabinete, CNE-09, do Quadro 
de Pessoal da Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da 
Lei Nº 8.112, de 1990, JOSÉ HENRIQUE MACHADO 
DOS SANTOS para exercer, no Gabinete do Líder do 
Partido do Movimento Democrático Brasileiro, o cargo 
em comissão de Assistente Técnico de Gabinete Ad-
junto B, CNE-11, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
Nº 8.112, de 1990, OTACÍLIO FELIX DA SILVA JÚ-
NIOR para exercer, no Departamento de Pessoal, o 
cargo em comissão de Assistente Técnico de Gabinete 
Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
Nº 8.112, de 1990, PAULO HENRIQUE MIRANDA 
BASTOS para exercer, no Gabinete do Líder do De-
mocratas, o cargo em comissão de Assessor Técnico 
Adjunto D, CNE-14, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
Nº 8.112, de 1990, RUTE FREITAS DOS SANTOS 
para exercer, no Gabinete do Líder do Partido Progres-
sista, o cargo em comissão de Assistente Técnico de 
Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal 
da Câmara dos Deputados.

Câmara dos Deputados, 14 de dezembro de 
2010. – Michel Temer, Presidente.
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Vice-Líderes: 
Dagoberto (1º Vice), Arnaldo Vianna, Manato, Sebastião Bala 
Rocha, Wilson Picler e Brizola Neto. 

 
PTB 

Líder: JOVAIR ARANTES 

Vice-Líderes: 
Sérgio Moraes (1º Vice), Arnaldo Faria de Sá, Paes Landim, 
Pedro Fernandes, Silvio Costa e Augusto Farias. 

 
PSC 

Líder: HUGO LEAL 

Vice-Líderes: 
Eduardo Amorim (1º Vice), Carlos Eduardo Cadoca, Regis de 
Oliveira e Marcondes Gadelha. 

 
PPS 

Líder: FERNANDO CORUJA 

Vice-Líderes: 
Arnaldo Jardim (1º Vice), Moreira Mendes, Cezar Silvestri e 
Ilderlei Cordeiro. 

 
PV 

Líder: EDSON DUARTE 

Vice-Líderes: 
Fernando Gabeira, Dr. Talmir, Roberto Santiago e Sarney Filho. 

 
 

Parágrafo 4º, Artigo 9º do RICD 

 
PMN 

Repr.: FÁBIO FARIA 

 
PSOL 

Repr.:  

 
PHS 

Repr.: MIGUEL MARTINI 

 
PTdoB 

Repr.: VINICIUS CARVALHO 

 
Liderança do Governo 

Líder: CÂNDIDO VACCAREZZA 

Vice-Líderes: 
Beto Albuquerque, Wilson Santiago, Luiz Carlos Busato, Luciano 
Castro e José Genoíno. 

 
Liderança da Minoria 

Líder: GUSTAVO FRUET 

  



DEPUTADOS EM EXERCÍCIO 

  

Roraima 

Angela Portela - PT 

Edio Lopes - PMDB 

Francisco Rodrigues - DEM 

Luciano Castro - PR 

Marcio Junqueira - DEM 

Maria Helena - PSB 

Sá - PR 

Urzeni Rocha - PSDB 

Amapá 

Dalva Figueiredo - PT 

Davi Alcolumbre - DEM 

Evandro Milhomen - PCdoB 

Fátima Pelaes - PMDB 

Janete Capiberibe - PSB 

Jurandil Juarez - PMDB 

Lucenira Pimentel - PR 

Sebastião Bala Rocha - PDT 

Pará 

Ann Pontes - PMDB 

Asdrubal Bentes - PMDB 

Bel Mesquita - PMDB 

Beto Faro - PT 

Elcione Barbalho - PMDB 

Gerson Peres - PP 

Giovanni Queiroz - PDT 

Lira Maia - DEM 

Lúcio Vale - PR 

Nilson Pinto - PSDB 

Paulo Rocha - PT 

Vic Pires Franco - DEM 

Wandenkolk Gonçalves - PSDB 

Wladimir Costa - PMDB 

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 

Agnaldo Muniz - PSC 

Anselmo de Jesus - PT 

Eduardo Valverde - PT 

Ernandes Amorim - PTB 

Lindomar Garçon - PV 

Marinha Raupp - PMDB 

Mauro Nazif - PSB 

Moreira Mendes - PPS 



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 

Gastão Vieira - PMDB 

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 

Waldir Maranhão - PP 

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 - PRB 

Gorete Pereira - PR 

José Airton Cirilo - PT 

José Guimarães - PT 

José Linhares - PP 

José Pimentel - PT 

Leo Alcântara - PR 

Manoel Salviano - PSDB 

Marcelo Teixeira - PR 

Mauro Benevides - PMDB 



Paulo Henrique Lustosa - PMDB 

Raimundo Gomes de Matos - PSDB 

Vicente Arruda - PR 

Zé Gerardo - PMDB 

Piauí 

Antonio José Medeiros - PT 

Átila Lira - PSB 

Ciro Nogueira - PP 

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 - PMDB 

Marcondes Gadelha - PSC 

Rômulo Gouveia - PSDB 

Vital do Rêgo Filho - PMDB 

Wellington Roberto - PR 

Wilson Braga - PMDB 

Wilson Santiago - PMDB 

Pernambuco 

Ana Arraes - PSB 

André de Paula - DEM 

Armando Monteiro - PTB 

Bruno Araújo - PSDB 

Bruno Rodrigues - PSDB 

Carlos Eduardo Cadoca - PSC 

Charles Lucena - PTB 

Edgar Moury - PMDB 

Eduardo da Fonte - PP 

Fernando Coelho Filho - PSB 

Fernando Ferro - PT 

Fernando Nascimento - PT 

Gonzaga Patriota - PSB 

Inocêncio Oliveira - PR 

José Chaves - PTB 

José Mendonça Bezerra - DEM 

Marcos Antonio - PRB 

Maurício Rands - PT 



Paulo Rubem Santiago - PDT 

Pedro Eugênio - PT 

Raul Henry - PMDB 

Raul Jungmann - PPS 

Roberto Magalhães - DEM 

Silvio Costa - PTB 

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 

José Carlos Machado - DEM 

Mendonça Prado - DEM 

Pedro Valadares - DEM 

Valadares Filho - PSB 

Bahia 

Alice Portugal - PCdoB 

Antonio Carlos Magalhães Neto - DEM 

Claudio Cajado - DEM 

Colbert Martins - PMDB 

Daniel Almeida - PCdoB 

Edson Duarte - PV 

Fábio Souto - DEM 

Félix Mendonça - DEM 

Fernando de Fabinho - DEM 

Geddel Vieira Lima - PMDB 

Geraldo Simões - PT 

João Almeida - PSDB 

João Carlos Bacelar - PR 

João Leão - PP 

Jorge Khoury - DEM 

José Carlos Aleluia - DEM 

José Carlos Araújo - PDT 

José Rocha - PR 

Jutahy Junior - PSDB 

Lídice da Mata - PSB 

Luiz Alberto - PT 

Luiz Bassuma - PV 

Luiz Carreira - DEM 

Marcelo Guimarães Filho - PMDB 

Márcio Marinho - PRB 

Marcos Medrado - PDT 

Mário Negromonte - PP 

Maurício Trindade - PR 

Nelson Pellegrino - PT 



Paulo Magalhães - DEM 

Roberto Britto - PP 

Sérgio Barradas Carneiro - PT 

Sérgio Brito - PSC 

Severiano Alves - PMDB 

Tonha Magalhães - PR 

Uldurico Pinto - PHS 

Veloso - PMDB 

Walter Pinheiro - PT 

Zezéu Ribeiro - PT 

Minas Gerais 

Ademir Camilo - PDT 

Aelton Freitas - PR 

Alexandre Silveira - PPS 

Antônio Andrade - PMDB 

Antônio Roberto - PV 

Aracely de Paula - PR 

Bilac Pinto - PR 

Bonifácio de Andrada - PSDB 

Carlos Melles - DEM 

Carlos Willian - PTC 

Ciro Pedrosa - PV 

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 - PSDB 

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 

Edson Santos - PT 

Eduardo Cunha - PMDB 

Eduardo Lopes - PRB 

Felipe Bornier - PHS 

Fernando Gabeira - PV 

Fernando Lopes - PMDB 

Filipe Pereira - PSC 

Geraldo Pudim - PR 

Hugo Leal - PSC 

Indio da Costa - DEM 

Jair Bolsonaro - PP 

Leandro Sampaio - PPS 

Léo Vivas - PRB 

Luiz Sérgio - PT 

Marcelo Itagiba - PSDB 

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 - PRB 

Antonio Carlos Mendes Thame - PSDB 

Antonio Carlos Pannunzio - PSDB 

Antonio Palocci - PT 

Arlindo Chinaglia - PT 

Arnaldo Faria de Sá - PTB 

Arnaldo Jardim - PPS 

Arnaldo Madeira - PSDB 

Beto Mansur - PP 

Bispo Gê Tenuta - DEM 

Cândido Vaccarezza - PT 

Carlos Sampaio - PSDB 

Carlos Zarattini - PT 

Celso Russomanno - PP 

Devanir Ribeiro - PT 

Dimas Ramalho - PPS 

Dr. Nechar - PP 

Dr. Talmir - PV 

Dr. Ubiali - PSB 

Duarte Nogueira - PSDB 

Edson Aparecido - PSDB 

Emanuel Fernandes - PSDB 

Fernando Chiarelli - PDT 

Fernando Chucre - PSDB 

Francisco Rossi - PMDB 

Guilherme Campos - DEM 

Ivan Valente - PSOL 

Janete Rocha Pietá - PT 

Jefferson Campos - PSB 

Jilmar Tatto - PT 

João Dado - PDT 

João Paulo Cunha - PT 

Jorge Tadeu Mudalen - DEM 

Jorginho Maluly - DEM 

José Aníbal - PSDB 

José C. Stangarlini - PSDB 

José Eduardo Cardozo - PT 

José Genoíno - PT 

José Mentor - PT 

José Paulo Tóffano - PV 

Julio Semeghini - PSDB 

Lobbe Neto - PSDB 



Luciana Costa - PR 

Luiza Erundina - PSB 

Marcelo Ortiz - PV 

Márcio França - PSB 

Michel Temer - PMDB 

Milton Monti - PR 

Milton Vieira - DEM 

Nelson Marquezelli - PTB 

Paes de Lira - PTC 

Paulo Maluf - PP 

Paulo Pereira da Silva - PDT 

Paulo Teixeira - PT 

Regis de Oliveira - PSC 

Renato Amary - PSDB 

Ricardo Berzoini - PT 

Ricardo Tripoli - PSDB 

Roberto Alves - PTB 

Roberto Santiago - PV 

Silvio Torres - PSDB 

Vadão Gomes - PP 

Valdemar Costa Neto - PR 

Vanderlei Macris - PSDB 

Vicentinho - PT 

Walter Ihoshi - DEM 

William Woo - PPS 

Mato Grosso 

Carlos Abicalil - PT 

Carlos Bezerra - PMDB 

Eliene Lima - PP 

Homero Pereira - PR 

Pedro Henry - PP 

Thelma de Oliveira - PSDB 

Valtenir Pereira - PSB 

Wellington Fagundes - PR 

Distrito Federal 

Alberto Fraga - DEM 

Augusto Carvalho - PPS 

Jofran Frejat - PR 

Laerte Bessa - PSC 

Magela - PT 

Rodovalho - PP 

Rodrigo Rollemberg - PSB 

Tadeu Filippelli - PMDB 

Goiás 

Carlos Alberto Leréia - PSDB 

Íris de Araújo - PMDB 

João Campos - PSDB 

Jovair Arantes - PTB 

Leandro Vilela - PMDB 

Leonardo Vilela - PSDB 

Luiz Bittencourt - PMDB 

Marcelo Melo - PMDB 

Pedro Chaves - PMDB 

Pedro Wilson - PT 

Professora Raquel Teixeira - PSDB 

Roberto Balestra - PP 



Ronaldo Caiado - DEM 

Rubens Otoni - PT 

Sandes Júnior - PP 

Sandro Mabel - PR 

Tatico - PTB 

Mato Grosso do Sul 

Antônio Carlos Biffi - PT 

Antonio Cruz - PP 

Dagoberto - PDT 

Geraldo Resende - PMDB 

Marçal Filho - PMDB 

Nelson Trad - PMDB 

Vander Loubet - PT 

Waldemir Moka - PMDB 

Paraná 

Abelardo Lupion - DEM 

Affonso Camargo - PSDB 

Alceni Guerra - DEM 

Alex Canziani - PTB 

Alfredo Kaefer - PSDB 

Andre Vargas - PT 

Angelo Vanhoni - PT 

Assis do Couto - PT 

Cassio Taniguchi - DEM 

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 

Reinhold Stephanes - PMDB 

Ricardo Barros - PP 

Rodrigo Rocha Loures - PMDB 

Takayama - PSC 

Wilson Picler - PDT 

Santa Catarina 

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 

Mauro Mariani - PMDB 



Nelson Goetten - PR 

Paulo Bauer - PSDB 

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 

Germano Bonow - DEM 

Henrique Fontana - PT 

Ibsen Pinheiro - PMDB 

José Otávio Germano - PP 

Luciana Genro - PSOL 

Luis Carlos Heinze - PP 

Luiz Carlos Busato - PTB 

Manuela D'ávila - PCdoB 

Marco Maia - PT 

Maria do Rosário - PT 

Mendes Ribeiro Filho - PMDB 

Nelson Proença - PPS 

Onyx Lorenzoni - DEM 

Osmar Terra - PMDB 

Paulo Pimenta - PT 

Paulo Roberto 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: Abelardo Lupion (DEM) 

1º Vice-Presidente: Vitor Penido (DEM) 

2º Vice-Presidente: Beto Faro (PT) 

3º Vice-Presidente: Silas Brasileiro (PMDB) 

Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB  

Anselmo de Jesus Afonso Hamm

Antônio Andrade Armando Abílio

Assis do Couto Carlos Alberto Canuto

Benedito de Lira Carlos Bezerra vaga do PSDB/DEM/PPS

Beto Faro Ernandes Amorim

Celso Maldaner Geraldo Simões

Dilceu Sperafico Joaquim Beltrão

Eduardo Amorim Lázaro Botelho

Fernando Melo Lelo Coimbra

Homero Pereira Luiz Alberto

Leandro Vilela vaga do PV Nilson Mourão

Luis Carlos Heinze Osvaldo Reis

Moacir Micheletto Paulo Piau vaga do PSDB/DEM/PPS

Nazareno Fonteles Roberto Balestra

Nelson Meurer Rose de Freitas

Odílio Balbinotti Sá

Pedro Chaves Sérgio Moraes

Silas Brasileiro Suely

Tatico Vadão Gomes vaga do 

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Valdir Colatto Vander Loubet

Zé Gerardo vaga do PSDB/DEM/PPS Veloso vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Zé Vieira Vignatti

Zonta Vilson Covatti vaga do PSDB/DEM/PPS

 
Waldemir Moka

 
2 vagas

PSDB/DEM/PPS  

Abelardo Lupion Alfredo Kaefer

Cezar Silvestri Betinho Rosado

Duarte Nogueira Bruno Rodrigues

Eduardo Sciarra Carlos Melles

Fábio Souto Cláudio Diaz

Jairo Ataide vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN Davi Alcolumbre

Leonardo Vilela Félix Mendonça vaga do 

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Lira Maia vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN Francisco Rodrigues vaga do PV

Luiz Carlos Setim vaga do 

PSB/PDT/PCdoB/PMN Humberto Souto

Moreira Mendes Marcos Montes

Onyx Lorenzoni Silvio Lopes

Ronaldo Caiado 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Vitor Penido 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Wandenkolk Gonçalves 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

PSB/PDT/PCdoB/PMN  

Fernando Coelho Filho Mário Heringer

Giovanni Queiroz (Dep. do PSDB/DEM/PPS 
ocupa a vaga)



(Dep. do PRB ocupa a vaga) (Dep. do PRB ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS 
ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS 
ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS 
ocupa a vaga) 1 vaga

PV  

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do PSDB/DEM/PPS 
ocupa a vaga)

Secretário(a): Moizes Lobo da Cunha  

Local: Anexo II, Térreo, Ala C, sala 32  

Telefones: 3216-6403/6404/6406  

FAX: 3216-6415  

 
COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO NACIONAL E DE 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

Presidente: Marcelo Serafim (PSB) 

1º Vice-Presidente: Perpétua Almeida (PCdoB) 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: Sergio Petecão (PMN) 

Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB  

Asdrubal Bentes Átila Lins

Dalva Figueiredo Eduardo 
Valverde

Francisco Praciano Fernando 
Melo

Lúcio Vale Lupércio 
Ramos

Silas Câmara vaga do PSDB/DEM/PPS Marinha 
Raupp

Zequinha Marinho vaga do PSDB/DEM/PPS Zé Geraldo

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN ocupa 
a vaga) Zé Vieira

6 vagas 
(Dep. do PV 

ocupa a 
vaga)

 
3 vagas

PSDB/DEM/PPS  

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN ocupa 
a vaga) 

Ilderlei 
Cordeiro

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 
ocupa a vaga) 

Marcio 
Junqueira

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 
ocupa a vaga) 

Roberto 
Rocha

3 vagas Urzeni 
Rocha

 

Wandenkolk 
Gonçalves

 

(Dep. do PV 
ocupa a 

vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN  

Janete Capiberibe Giovanni 
Queiroz

Marcelo Serafim Valtenir 
Pereira

Maria Helena vaga do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 
Vanessa 

Grazziotin

Perpétua Almeida vaga do PSDB/DEM/PPS 

Sergio Petecão 

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: Eunício Oliveira (PMDB) 

1º Vice-Presidente: Julio Semeghini (PSDB) 

2º Vice-Presidente: Solange Amaral (DEM) 

3º Vice-Presidente: Bilac Pinto (PR) 

Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB  

Beto Mansur Angela Amin

Bilac Pinto Antônio Carlos Biffi

Dr. Adilson Soares Asdrubal Bentes

Edio Lopes Beto Faro

Eunício Oliveira Celso Russomanno

Fernando Lopes Cida Diogo

Francisco Rossi Colbert Martins

Gilmar Machado Davi Alves Silva Júnior

José Eduardo Cardozo Dr. Nechar vaga do PSDB/DEM/PPS

Moises Avelino Gerson Peres

Olavo Calheiros Iriny Lopes

Paulo Roberto Pereira João Matos

Paulo Teixeira José Rocha

Ratinho Junior Marçal Filho

Reginaldo Lopes Marcelo Castro

Roberto Alves Mendes Ribeiro Filho

Sandes Júnior Paulo Henrique Lustosa

Walter Pinheiro Paulo Piau

Wellington Fagundes vaga do 

PSDB/DEM/PPS Pedro Eugênio

(Dep. do PSDB/DEM/PPS 
ocupa a vaga) Silas Câmara

(Dep. do PSDB/DEM/PPS Wladimir Costa vaga do 

ocupa a vaga) PSB/PDT/PCdoB/PMN

1 vaga Zequinha Marinho

 
(Dep. do PV ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS  

Arolde de Oliveira Clóvis Fecury

Bispo Gê Tenuta Duarte Nogueira

Davi Alcolumbre Eduardo Gomes

Gustavo Fruet Indio da Costa

José Aníbal Jorge Tadeu Mudalen

José Mendonça Bezerra Júlio Cesar

Julio Semeghini vaga do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Lobbe Neto

Manoel Salviano vaga do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Raul Jungmann

Narcio Rodrigues Rogério Marinho

Nelson Proença Vic Pires Franco

Solange Amaral (Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga)

(Dep. do PRB ocupa a vaga) 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

1 vaga 

PSB/PDT/PCdoB/PMN  

Jefferson Campos Ana Arraes vaga do PSDB/DEM/PPS

Luiza Erundina Ariosto Holanda

Miro Teixeira Damião Feliciano

Rodrigo Rollemberg Jô Moraes

(Dep. do PRB ocupa a vaga) José Carlos Araújo

(Dep. do PRB ocupa a vaga) Wilson Picler

 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC



/PTdoB ocupa a vaga)

PV  

Lindomar Garçon Dr. Talmir vaga do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

 
José Paulo Tóffano

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: Eliseu Padilha (PMDB) 

1º Vice-Presidente: Colbert Martins (PMDB) 

2º Vice-Presidente: Rodovalho (PP) 

3º Vice-Presidente: Efraim Filho (DEM) 

Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB  

Antonio Carlos Biscaia Arnaldo Faria de Sá

Aracely de Paula Carlos Abicalil

Augusto Farias Carlos Willian

Carlos Bezerra vaga do PSOL Celso Russomanno

Ciro Nogueira Décio Lima

Colbert Martins Domingos Dutra

Edmar Moreira Eudes Xavier

Eduardo Cunha Fátima Bezerra

Eliseu Padilha Geraldo Pudim

Ernandes Amorim Gorete Pereira

Gerson Peres Hugo Leal

João Paulo Cunha Ibsen Pinheiro

José Genoíno Jair Bolsonaro

José Pimentel João Magalhães

Luiz Couto José Mentor

Magela Leo Alcântara

Marçal Filho Leonardo Picciani 
(Licenciado)

Marcelo Castro Maria do Rosário

Marcelo Guimarães Filho Maria Lúcia Cardoso

Maurício Quintella Lessa Maurício Rands

Mauro Benevides Mauro Lopes

Mendes Ribeiro Filho Nelson Pellegrino

Nelson Trad Odílio Balbinotti

Osmar Serraglio Pastor Manoel Ferreira

Paes Landim Roberto Alves

Paulo Maluf Sandes Júnior

Regis de Oliveira Sandro Mabel

Rodovalho Silvio Costa

Sérgio Barradas Carneiro Tadeu Filippelli

Vicente Arruda Themístocles Sampaio

Vilson Covatti Vital do Rêgo Filho

Wilson Santiago Wellington Roberto

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a 
vaga) 

PSDB/DEM/PPS  

Alexandre Silveira Arolde de Oliveira

Antonio Carlos Pannunzio Bispo Gê Tenuta

Bonifácio de Andrada Bruno Araújo

Efraim Filho Carlos Melles

Felipe Maia Edson Aparecido

Fernando Coruja Humberto Souto



Indio da Costa João Almeida

João Campos Jorginho Maluly

José Carlos Aleluia Moreira Mendes

José Maia Filho vaga do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Narcio Rodrigues

Jutahy Junior Onyx Lorenzoni

Marcelo Itagiba Paulo Bauer

Mendonça Prado Paulo Bornhausen

Paulo Magalhães Pinto Itamaraty

Roberto Magalhães Ricardo Tripoli

Rogerio Lisboa Solange Amaral

Rômulo Gouveia William Woo

Vic Pires Franco 
(Dep. do 

PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga)

Zenaldo Coutinho 

PSB/PDT/PCdoB/PMN  

Flávio Dino Beto Albuquerque

Francisco Tenorio Chico Lopes

Gonzaga Patriota Ciro Gomes vaga do 

PSDB/DEM/PPS

Márcio França Evandro Milhomen

Marcos Medrado Pompeo de Mattos

Sandra Rosado Sergio Petecão

Wolney Queiroz Valtenir Pereira

(Dep. do PRB ocupa a vaga) Vieira da Cunha

 

(Dep. do PRB ocupa a 
vaga)

PV  

Fábio Ramalho Roberto Santiago

Marcelo Ortiz Sarney Filho

PSOL  

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 
ocupa a vaga) 

Chico Alencar

Secretário(a): Rejane Salete Marques  

Local: Anexo II,Térreo, Ala A, sala 21  

Telefones: 3216-6494  

FAX: 3216-6499  

 
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

Presidente: Claudio Cajado (DEM) 

1º Vice-Presidente: Walter Ihoshi (DEM) 

2º Vice-Presidente: Vital do Rêgo Filho (PMDB) 

3º Vice-Presidente: Vinicius Carvalho (PTdoB) 

Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB  

Antonio Cruz Dilceu Sperafico

Celso Russomanno Eduardo da Fonte

Dr. Nechar vaga do PV Elismar Prado

Filipe Pereira José Eduardo Cardozo

Leo Alcântara Leandro Vilela

Luiz Bittencourt Nelson Trad

Paulo Pimenta Nilmar Ruiz

Roberto Britto Zé Gerardo

Tonha Magalhães vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
(Dep. do 

PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

Vinicius Carvalho (Dep. do PSOL ocupa a 
vaga)

Vital do Rêgo Filho 
(Dep. do 

PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga)

(Dep. do PHS ocupa a vaga) 

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN ocupa 



a vaga) 

PSDB/DEM/PPS  

Carlos Sampaio Antonio Carlos Mendes 
Thame

Claudio Cajado Cezar Silvestri

Dimas Ramalho Felipe Maia

Edson Aparecido 
Fernando de Fabinho 

vaga do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Milton Vieira Indio da Costa

Walter Ihoshi José Aníbal

 
Julio Semeghini vaga do PV

 

Marcos Montes vaga do 

PSB/PDT/PCdoB/PMN

 
Paulo Abi-ackel

PSB/PDT/PCdoB/PMN  

Ana Arraes Júlio Delgado vaga do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Chico Lopes Paulo Rubem Santiago

José Carlos Araújo vaga do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Wolney Queiroz

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 
ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PSDB/DEM/PPS ocupa 

a vaga)

PV  

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 
ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PSDB/DEM/PPS ocupa 

a vaga)

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: Dr. Ubiali (PSB) 

1º Vice-Presidente: Laurez Moreira (PSB) 

2º Vice-Presidente: Evandro Milhomen (PCdoB) 

3º Vice-Presidente: Jurandil Juarez (PMDB) 

Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB  

Andre Vargas Aelton Freitas

Edson Ezequiel Antônio Andrade

João Leão vaga do PSDB/DEM/PPS Antonio Palocci

João Maia Armando Monteiro

Jurandil Juarez Carlos Eduardo Cadoca vaga do 

PSDB/DEM/PPS

Miguel Corrêa Francisco Praciano

Nelson Pellegrino Nelson Goetten

Renato Molling Ricardo Berzoini

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) Silas Brasileiro

2 vagas Simão Sessim

 

(Dep. do PSDB/DEM/PPS 
ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS  

Bruno Rodrigues Albano Franco

Fernando de Fabinho Guilherme Campos vaga do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

Jairo Ataide

2 vagas José Carlos Machado

 
Leandro Sampaio vaga do PHS

 
Moreira Mendes

 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)



PSB/PDT/PCdoB/PMN  

Dr. Ubiali Edmilson Valentim

Evandro Milhomen vaga do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB João Dado

Laurez Moreira 

PHS  

Uldurico Pinto (Dep. do PSDB/DEM/PPS 
ocupa a vaga)

Secretário(a): Anamélia Lima Rocha Fernandes  

Local: Anexo II, Térreo, Ala A, sala T33  

Telefones: 3216-6601 A 6609  

FAX: 3216-6610  

 
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

Presidente: Humberto Souto (PPS) 

1º Vice-Presidente: Angela Amin (PP) 

2º Vice-Presidente: Cassio Taniguchi (DEM) 

3º Vice-Presidente: José Paulo Tóffano (PV) 

Titulares Suplentes 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 

Angela Amin Benedito de 
Lira 

Antonio José Medeiros Chico da 
Princesa 

Edson Santos Emilia 
Fernandes 

Flaviano Melo Geraldo 
Resende 

João Carlos Bacelar Jorge Bittar 
(Licenciado) 

José Chaves José Airton 
Cirilo 

Marcelo Melo Luiz 

Bittencourt

Maurício Trindade Luiz Carlos 
Busato

Zezéu Ribeiro 
Márcio 

Reinaldo 
Moreira

1 vaga Raul Henry

PSDB/DEM/PPS  

Cassio Taniguchi Arnaldo Jardim

Fernando Chucre Eduardo 
Sciarra

Humberto Souto Gustavo Fruet

João Bittar Jorge Khoury

José Carlos Machado 
vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN 

Renato Amary

(Dep. do PV ocupa a 
vaga) 

PSB/PDT/PCdoB/PMN  

Dagoberto Arnaldo 
Vianna

(Dep. do 
PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga) 

Enio Bacci

(Dep. do PRB ocupa a 
vaga) Flávio Dino

Secretário(a): Geovana Cristine Sampaio Rodrigues  

Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala C, Sala 188  

Telefones: 3216-6551/ 6554  

FAX: 3216-6560  

 
COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS 

Presidente: Iriny Lopes (PT) 

1º Vice-Presidente: Janete Rocha Pietá (PT) 

2º Vice-Presidente: Domingos Dutra (PT) 



3º Vice-Presidente: Veloso (PMDB) 

Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB  

Domingos Dutra Angelo Vanhoni

Iriny Lopes Edson Santos

Janete Rocha Pietá Íris de Araújo

Jurandy Loureiro vaga do 

PSDB/DEM/PPS Jair Bolsonaro

Laerte Bessa vaga do PSDB/DEM/PPS Lincoln Portela

Lucenira Pimentel Luiz Couto

Nelson Goetten Paulo Henrique Lustosa

Paes de Lira vaga do PSDB/DEM/PPS Regis de Oliveira vaga do 

PSDB/DEM/PPS

Pedro Wilson Sabino Castelo Branco

Suely vaga do PSDB/DEM/PPS (Dep. do PSOL ocupa a vaga)

Veloso 

(Dep. do PV ocupa a vaga) 

(Dep. do PSOL ocupa a vaga) 

PSDB/DEM/PPS  

Geraldo Thadeu Dimas Ramalho

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

Marcelo Itagiba

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

Marcio Junqueira

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do PV ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN  

Mário Heringer Paulo Rubem Santiago

Pompeo de Mattos 1 vaga

PHS  

1 vaga Miguel Martini

PRB  

1 vaga Márcio Marinho

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: Angelo Vanhoni (PT) 

1º Vice-Presidente: Paulo Rubem Santiago (PDT) 

2º Vice-Presidente: Antonio Carlos Chamariz (PTB) 

3º Vice-Presidente: Pinto Itamaraty (PSDB) 

Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB  

Angelo Vanhoni Angela Portela

Antônio Carlos Biffi Antonio José Medeiros

Antonio Carlos Chamariz Charles Lucena

Carlos Abicalil Dalva Figueiredo

Elismar Prado Gilmar Machado

Fátima Bezerra José Linhares

Gastão Vieira Mauro Benevides

Iran Barbosa Osmar Serraglio

João Matos Paulo Delgado

Joaquim Beltrão Pedro Wilson

Lelo Coimbra Reginaldo Lopes vaga do 

PSB/PDT/PCdoB/PMN



Luciana Costa Rodrigo Rocha Loures

Marcelo Almeida Saraiva Felipe

Maria do Rosário vaga do 

PSDB/DEM/PPS Severiano Alves

Nilmar Ruiz (Dep. do PSDB/DEM/PPS 
ocupa a vaga)

Professor Setimo (Dep. do PSDB/DEM/PPS 
ocupa a vaga)

Raul Henry 2 vagas

Waldir Maranhão vaga do 

PSDB/DEM/PPS 

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) 

PSDB/DEM/PPS  

Clóvis Fecury Alceni Guerra

Jorge Tadeu Mudalen Andreia Zito

Jorginho Maluly Bonifácio de Andrada

Lobbe Neto Eduardo Barbosa

Nilson Pinto Lira Maia

Pinto Itamaraty Luiz Carlos Setim

Rogério Marinho Narcio Rodrigues

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) Paulo Magalhães

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

Professor Ruy Pauletti

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

Professora Raquel Teixeira vaga 

do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

 

Raimundo Gomes de Matos vaga 

do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

 
1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN  

Alice Portugal Lídice da Mata

Ariosto Holanda Luiza Erundina

Átila Lira 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Brizola Neto vaga do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 1 vaga

Fernando Chiarelli vaga do 

PSDB/DEM/PPS 

Paulo Rubem Santiago 

Wilson Picler vaga do PV 

PV  

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) Marcelo Ortiz

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: Pepe Vargas (PT) 

1º Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PP) 

2º Vice-Presidente: Guilherme Campos (DEM) 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB  

Aelton Freitas Aline Corrêa

Antonio Palocci Andre Vargas

Armando Monteiro Asdrubal Bentes

Charles Lucena vaga do 

PSB/PDT/PCdoB/PMN Bilac Pinto

Geddel Vieira Lima Celso Maldaner vaga do PSDB/DEM/PPS

Gladson Cameli Edgar Moury

José Guimarães Eduardo Cunha



Manoel Junior João Paulo Cunha

Márcio Reinaldo Moreira Jorge Boeira

Pedro Eugênio Leonardo Quintão

Pedro Novais Luis Carlos Heinze vaga do PSOL

Pepe Vargas Magela

Reinhold Stephanes vaga do 

PSDB/DEM/PPS Maurício Quintella Lessa

Ricardo Barros Miguel Corrêa

Ricardo Berzoini Paulo Maluf

Rodrigo Rocha Loures vaga do 

PSB/PDT/PCdoB/PMN Regis de Oliveira

Silvio Costa vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN Rubens Otoni

Takayama Wilson Santiago

Vignatti Zonta

Virgílio Guimarães 

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) 

PSDB/DEM/PPS  

Alfredo Kaefer Alberto Fraga

Arnaldo Madeira Ilderlei Cordeiro

Carlos Melles João Bittar

Félix Mendonça José Maia Filho

Guilherme Campos Lira Maia

Júlio Cesar Paulo Magalhães

Luiz Carlos Hauly Rodrigo de Castro

Luiz Carreira Zenaldo Coutinho

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN  

João Dado Ciro Gomes

Osmar Júnior vaga do PSDB/DEM/PPS Giovanni Queiroz

Valtenir Pereira vaga do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Sebastião Bala Rocha vaga do PV

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

Valadares Filho

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do PRB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

PV  

Ciro Pedrosa (Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga)

PSOL  

Luciana Genro 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/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: Nelson Bornier (PMDB) 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: Cleber Verde (PRB) 

3º Vice-Presidente: Deley (PSC) 

Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB  

Aníbal Gomes Aelton Freitas vaga do 

PSB/PDT/PCdoB/PMN



Carlos Willian vaga do PSDB/DEM/PPS Alexandre Santos

Davi Alves Silva Júnior Augusto Farias

Deley vaga do PSDB/DEM/PPS Celso Russomanno vaga do 

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Devanir Ribeiro Dr. Paulo César

João Magalhães Eduardo Cunha

José Mentor Jilmar Tatto

Lincoln Portela José Guimarães

Luiz Sérgio Luiz Bittencourt vaga do PSDB/DEM/PPS

Nelson Bornier Paulo Rocha

Solange Almeida Professor Setimo

Wellington Roberto Rebecca Garcia

1 vaga (Dep. do PSDB/DEM/PPS 
ocupa a vaga)

 
(Dep. do PHS ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS  

Ilderlei Cordeiro vaga do 

PSB/PDT/PCdoB/PMN Carlos Brandão

Leandro Sampaio Edson Aparecido vaga do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Paulo Bornhausen Manoel Salviano

Rodrigo Maia Marcio Junqueira

Silvio Torres Moreira Mendes

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

Vanderlei Macris

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN  

Ademir Camilo Julião Amin

(Dep. do PRB ocupa a vaga) 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS (Dep. do 

ocupa a vaga) PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

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: Paulo Pimenta (PT) 

1º Vice-Presidente: Roberto Britto (PP) 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: Dr. Talmir (PV) 

Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB  

Carlos Willian Charles Lucena

Eduardo Amorim Fátima Bezerra

Emilia Fernandes Fernando Nascimento

Iran Barbosa Lincoln Portela

Jurandil Juarez Luiz Couto

Leonardo Monteiro Nazareno Fonteles vaga do 

PSDB/DEM/PPS

Mário de Oliveira vaga do 

PSDB/DEM/PPS 
Sabino Castelo Branco vaga do 

PSDB/DEM/PPS

Paulo Pimenta Waldir Maranhão

Pedro Wilson 4 vagas

Roberto Britto 

1 vaga 

PSDB/DEM/PPS  

Luiz Carlos Setim 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)



Paulo Abi-ackel 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

3 vagas

2 vagas 

PSB/PDT/PCdoB/PMN  

Luiza Erundina 2 vagas

Sebastião Bala Rocha 

PV  

Dr. Talmir 1 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: Jorge Khoury (DEM) 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: Marcos Montes (DEM) 

3º Vice-Presidente: Paulo Piau (PMDB) 

Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB  

Fátima Pelaes Anselmo de Jesus

Fernando Marroni Homero Pereira

Leonardo Monteiro Moacir Micheletto

Mário de Oliveira Nazareno Fonteles

Paulo Piau Paes Landim

Rebecca Garcia Paulo Teixeira

Roberto Balestra Valdir Colatto

(Dep. do PV ocupa a 
vaga) 

(Dep. do PV ocupa a 
vaga)

(Dep. do 
PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga) 

(Dep. do 
PSDB/DEM/PPS ocupa 

a vaga)

(Dep. do 
PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga) 

(Dep. do 
PSDB/DEM/PPS ocupa 

a vaga)

PSDB/DEM/PPS  

André de Paula vaga do 

PSB/PDT/PCdoB/PMN 
Antonio Carlos Mendes 

Thame

Gervásio Silva Arnaldo Jardim vaga do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

João Oliveira Cassio Taniguchi vaga do 

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Jorge Khoury Cezar Silvestri

Marcos Montes vaga do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Luiz Carreira

Marina Maggessi Marcio Junqueira

Ricardo Tripoli vaga do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 
Moreira Mendes vaga do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Roberto Rocha Nilson Pinto

PSB/PDT/PCdoB/PMN  

(Dep. do 
PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga) 

Miro Teixeira

(Dep. do PV ocupa a 
vaga) 

(Dep. do 
PSDB/DEM/PPS ocupa 

a vaga)

PV  

Edson Duarte vaga do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 
Antônio Roberto vaga do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Luiz Bassuma vaga do 

PSB/PDT/PCdoB/PMN Fernando Gabeira

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: Mário Negromonte (PP) 

1º Vice-Presidente: Rose de Freitas (PMDB) 

2º Vice-Presidente: Alexandre Santos (PMDB) 

3º Vice-Presidente: Simão Sessim (PP) 

Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB  

Alexandre Santos Bel Mesquita

Bernardo Ariston Chico D'angelo

Carlos Alberto Canuto Ciro Nogueira

Eduardo da Fonte Edinho Bez

Eduardo Valverde Elcione Barbalho

Jorge Boeira Eliene Lima

José Otávio Germano vaga do 

PSDB/DEM/PPS Gladson Cameli

José Santana de Vasconcellos João Carlos Bacelar

Luiz Alberto Leonardo Quintão

Luiz Fernando Faria Luiz Sérgio

Marcos Lima Moises Avelino

Mário Negromonte Nelson Meurer vaga do PSDB/DEM/PPS

Rose de Freitas Professor Setimo

Simão Sessim vaga do 

PSB/PDT/PCdoB/PMN Rodovalho vaga do PSDB/DEM/PPS

Vander Loubet Sabino Castelo Branco

Wladimir Costa Tatico vaga do PSDB/DEM/PPS

Zé Geraldo Vicentinho Alves

1 vaga Virgílio Guimarães

 

(Dep. do PSDB/DEM/PPS 
ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS  

Arnaldo Jardim Carlos Alberto Leréia

Betinho Rosado Eduardo Sciarra vaga do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Carlos Brandão Gervásio Silva

Eduardo Gomes vaga do PV José Carlos Aleluia

Luiz Paulo Vellozo Lucas Nelson Proença

Marcio Junqueira Vitor Penido

Paulo Abi-ackel (Dep. do PV ocupa a vaga)

Silvio Lopes 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

1 vaga 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN  

Arnaldo Vianna Átila Lira

Edmilson Valentim Brizola Neto

Julião Amin Marcos Medrado

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do PRB ocupa a vaga)

PV  

(Dep. do PSDB/DEM/PPS 
ocupa a vaga) Ciro Pedrosa vaga do PSDB/DEM/PPS

 

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: Emanuel Fernandes (PSDB) 

1º Vice-Presidente: Professor Ruy Pauletti (PSDB) 

2º Vice-Presidente: Renato Amary (PSDB) 

3º Vice-Presidente: Francisco Rodrigues (DEM) 

Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB  

Arlindo Chinaglia Aracely de Paula

Átila Lins Arnon Bezerra

Dr. Rosinha Carlos Zarattini

Ibsen Pinheiro Edio Lopes

Íris de Araújo Edson Ezequiel

Jair Bolsonaro Henrique Fontana

Marcondes Gadelha Jackson Barreto

Maria Lúcia Cardoso Janete Rocha Pietá

Maurício Rands José Genoíno

Nilson Mourão Leonardo Monteiro

Paulo Delgado Paulo Pimenta

Severiano Alves Pedro Novais

(Dep. do PSOL ocupa a 
vaga) 

(Dep. do 
PSDB/DEM/PPS ocupa 

a vaga)

(Dep. do PV ocupa a 
vaga) 

(Dep. do 
PSDB/DEM/PPS ocupa 

a vaga)

(Dep. do 
PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga) 

(Dep. do PRB ocupa a 
vaga)

(Dep. do 
PSDB/DEM/PPS ocupa 

(Dep. do 
PSDB/DEM/PPS ocupa 

a vaga) a vaga)

PSDB/DEM/PPS  

Antonio Carlos Mendes 
Thame André de Paula

Augusto Carvalho Antonio Carlos 
Pannunzio

Bruno Araújo Arnaldo Madeira vaga do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Emanuel Fernandes Carlos Melles

Francisco Rodrigues Claudio Cajado vaga do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Major Fábio Fábio Souto

Paulo Bauer Jutahy Junior

Professor Ruy Pauletti Luiz Carlos Hauly

Raul Jungmann vaga do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 
Moreira Mendes

Renato Amary Pedro Valadares vaga do 

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Urzeni Rocha vaga do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Roberto Magalhães

 
Rodrigo de Castro

 
Walter Ihoshi vaga do PV

 

William Woo vaga do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PSB/PDT/PCdoB/PMN  

Aldo Rebelo Capitão Assumção

Damião Feliciano Júlio Delgado

Sebastião Bala Rocha Vieira da Cunha

(Dep. do PRB ocupa a 
vaga) 

(Dep. do 
PSDB/DEM/PPS ocupa 

a vaga)

PV  

Fernando Gabeira 
(Dep. do 

PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

José Fernando 



Aparecido de Oliveira 
vaga do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 

Secretário(a): Ana Cristina Oliveira  

Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 125  

Telefones: 3216-6739 / 6738 / 6737  

FAX: 3216-6745  

 
COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO 

CRIME ORGANIZADO 

Presidente: Laerte Bessa (PSC) 

1º Vice-Presidente: Eduardo Amorim (PSC) 

2º Vice-Presidente: Enio Bacci (PDT) 

3º Vice-Presidente: Rubens Otoni (PT) 

Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB  

Arnaldo Faria de Sá Antonio Carlos Biscaia

Domingos Dutra Ernandes Amorim

Eduardo Amorim Fernando Marroni

Fernando Lopes Marcelo Melo

Laerte Bessa Mauro Lopes

Paes de Lira Neilton Mulim

Paulo Teixeira Nelson Pellegrino

Rubens Otoni 
(Dep. do 

PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

(Dep. do 
PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PSB/PDT/PCdoB/PMN 

ocupa a vaga)

(Dep. do 
PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga) 

1 vaga

PSDB/DEM/PPS  

Alberto Fraga Affonso Camargo vaga do 

PV

Marcelo Itagiba Alexandre Silveira

Marina Maggessi vaga do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Carlos Sampaio

Pinto Itamaraty Guilherme Campos

Raul Jungmann vaga do PV João Campos

William Woo Major Fábio vaga do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

(Dep. do 
PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PSB/PDT/PCdoB/PMN 

ocupa a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN  

Capitão Assumção Gonzaga Patriota

Enio Bacci Manato vaga do PSDB/DEM/PPS

Francisco Tenorio vaga do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 
Perpétua Almeida vaga do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Givaldo Carimbão vaga do 

PSDB/DEM/PPS 1 vaga

PV  

(Dep. do 
PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga) 

(Dep. do 
PSDB/DEM/PPS ocupa 

a vaga)

Secretário(a): Ricardo Menezes Perpétuo  

Local: Anexo II, Pavimento Superior - Sala 166-C  

Telefones: 3216-6761 / 6762  

FAX: 3216-6770  

 
COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA 

Presidente: Vieira da Cunha (PDT) 

1º Vice-Presidente: Sueli Vidigal (PDT) 

2º Vice-Presidente: Germano Bonow (DEM) 

3º Vice-Presidente: Manato (PDT) 



Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB  

Aline Corrêa Antonio Carlos Chamariz

Angela Portela Antonio Cruz

Armando Abílio vaga do PSOL Arlindo Chinaglia

Arnaldo Faria de Sá Assis do Couto

Bel Mesquita Camilo Cola vaga do PSDB/DEM/PPS

Chico D'angelo Colbert Martins

Cida Diogo Dr. Nechar

Darcísio Perondi Dr. Rosinha

Dr. Paulo César Fátima Pelaes

Elcione Barbalho vaga do 

PSDB/DEM/PPS José Pimentel

Geraldo Resende Luciana Costa

Henrique Fontana Manoel Junior

Jofran Frejat Neilton Mulim

José Linhares Paes de Lira

Osmar Terra Pedro Henry

Pastor Manoel Ferreira Pepe Vargas

Saraiva Felipe Roberto Britto vaga do PSOL

Vadão Gomes Solange Almeida

(Dep. do PHS ocupa a vaga) Takayama

 
Wilson Braga vaga do PSDB/DEM/PPS

PSDB/DEM/PPS  

Alceni Guerra João Campos

Eduardo Barbosa Jorge Tadeu Mudalen

Germano Bonow Leandro Sampaio

José C. Stangarlini Leonardo Vilela

Lael Varella Milton Vieira

Raimundo Gomes de Matos Otavio Leite

Rita Camata Ronaldo Caiado

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

Walter Feldman (Licenciado)

(Dep. do PV ocupa a vaga) 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN  

Givaldo Carimbão Mário Heringer

Jô Moraes Mauro Nazif

Manato vaga do PSDB/DEM/PPS (Dep. do PRB ocupa a vaga)

Sueli Vidigal 1 vaga

Vieira da Cunha 

PV  

Dr. Talmir Luiz Bassuma

Henrique Afonso vaga do 

PSDB/DEM/PPS 

PSOL  

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

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: Alex Canziani (PTB) 

1º Vice-Presidente: Gorete Pereira (PR) 

2º Vice-Presidente: Vicentinho (PT) 

3º Vice-Presidente: Sabino Castelo Branco (PTB) 



Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB  

Alex Canziani Carlos Santana

Edgar Moury Darcísio Perondi

Emilia Fernandes Edinho Bez

Eudes Xavier Filipe Pereira

Fernando Nascimento José Otávio Germano

Geraldo Pudim vaga do PSDB/DEM/PPS Jovair Arantes

Gorete Pereira Lelo Coimbra

Luciano Castro Luiz Bittencourt

Luiz Carlos Busato vaga do 

PSDB/DEM/PPS Renato Molling

Paulo Rocha Sandro Mabel vaga do PSDB/DEM/PPS

Pedro Henry Tonha Magalhães

Sabino Castelo Branco Walter Pinheiro

Sérgio Moraes vaga do PSDB/DEM/PPS Wladimir Costa

Vicentinho 1 vaga

Wilson Braga 

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) 

PSDB/DEM/PPS  

Andreia Zito Efraim Filho

Thelma de Oliveira Ilderlei Cordeiro

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) João Campos

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

Major Fábio

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) Marcio Junqueira

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do (Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

ocupa a vaga)

1 vaga 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN  

Daniel Almeida vaga do PSDB/DEM/PPS Alice Portugal

Júlio Delgado vaga do PSDB/DEM/PPS Maria Helena

Manuela D'ávila vaga do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Sandra Rosado

Mauro Nazif Sebastião Bala Rocha vaga do 

PSDB/DEM/PPS

Paulo Pereira da Silva 

Vanessa Grazziotin 

PV  

Roberto Santiago 1 vaga

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: Professora Raquel Teixeira (PSDB) 

1º Vice-Presidente: Paulo Henrique Lustosa (PMDB) 

2º Vice-Presidente: Marcelo Teixeira (PR) 

3º Vice-Presidente: José Airton Cirilo (PT) 

Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB  

Afonso Hamm Alex Canziani vaga do PSDB/DEM/PPS

Arnon Bezerra Deley

Carlos Eduardo Cadoca Fernando Lopes

Edinho Bez vaga do PSDB/DEM/PPS Hermes Parcianello



Eugênio Rabelo José Rocha

Jackson Barreto Jurandil Juarez

Jilmar Tatto Marcelo Guimarães Filho

José Airton Cirilo Paulo Roberto Pereira

Lupércio Ramos Ratinho Junior

Marcelo Teixeira Vicentinho

Paulo Henrique Lustosa Wellington Fagundes

PSDB/DEM/PPS  

Albano Franco Arnaldo Jardim

Otavio Leite José Mendonça Bezerra

Pedro Valadares Rômulo Gouveia

Professora Raquel Teixeira Silvio Torres

Walter Feldman (Licenciado) Thelma de Oliveira

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN  

Fábio Faria Laurez Moreira

Lídice da Mata Manuela D'ávila

Valadares Filho (Dep. do PRB ocupa a vaga)

Secretário(a): Mirna de Castela C. Pessoa  

Local: Anexo II, Ala A , Sala 5,Térreo  

Telefones: 3216-6837 / 6832 / 6833  

FAX: 3216-6835  

 
COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES 

Presidente: Milton Monti (PR) 

1º Vice-Presidente: Pedro Fernandes (PTB) 

2º Vice-Presidente: Cláudio Diaz (PSDB) 

3º Vice-Presidente: Osvaldo Reis (PMDB) 

Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB  

Camilo Cola Beto Mansur

Carlos Santana Devanir Ribeiro

Carlos Zarattini Eliseu Padilha

Chico da Princesa vaga do 

PSDB/DEM/PPS Fernando Marroni

Décio Lima Flaviano Melo

Eliene Lima Francisco Rossi

Geraldo Simões José Chaves

Hermes Parcianello Jurandy Loureiro

Hugo Leal Lúcio Vale

Jaime Martins vaga do PSDB/DEM/PPS Marcelo Almeida vaga do 

PSDB/DEM/PPS

Jovair Arantes vaga do PSDB/DEM/PPS Marcelo Melo

Lázaro Botelho Marcelo Teixeira

Leonardo Quintão vaga do PV Marcos Lima

Marinha Raupp Mário Negromonte

Mauro Lopes Nelson Bornier

Mauro Mariani vaga do 

PSB/PDT/PCdoB/PMN Pedro Chaves vaga do PSDB/DEM/PPS

Milton Monti Zezéu Ribeiro

Osvaldo Reis (Dep. do PSDB/DEM/PPS 
ocupa a vaga)

Pedro Fernandes 

Rubens Otoni 

Sérgio Brito vaga do PSDB/DEM/PPS 

Tadeu Filippelli 

Themístocles Sampaio vaga do 

PSB/PDT/PCdoB/PMN 

PSDB/DEM/PPS  

Affonso Camargo Alexandre Silveira



Alberto Fraga Arnaldo Jardim vaga do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Carlos Alberto Leréia Claudio Cajado

Cláudio Diaz Fernando Chucre

Vanderlei Macris Geraldo Thadeu vaga do 

PSB/PDT/PCdoB/PMN

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

Lael Varella

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

Rita Camata

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

Rogerio Lisboa

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

William Woo

 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN  

Abelardo Camarinha Ademir Camilo

Beto Albuquerque Gonzaga Patriota

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do PRB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do PSDB/DEM/PPS 
ocupa a vaga)

PV  

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

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 
 

PDT  

João Dado 
 

PTB  

Arnaldo Faria de Sá 
 



PSC  

Regis de Oliveira 
 

PPS  

Fernando Coruja 
 

PV  

Marcelo Ortiz 
 

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 ACOMPANHAR, ATÉ O 

DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2008, A APLICAÇÃO DAS 
SEGUINTES LEIS DE ANISTIA: LEI Nº 8878/1994, QUE 
"DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE ANISTIA"; LEI Nº 

10.790/2003, QUE "CONCEDE ANISTIA A DIRIGENTES OU 
REPRESENTANTES SINDICAIS E TRABALHADORES 

PUNIDOS POR PARTICIPAÇÃO EM MOVIMENTO 
REIVINDICATÓRIO"; LEI Nº 11.282/2006, QUE "ANISTIA OS 

TRABALHADORES DA EMPRESA BRASILEIRA DE 
CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT PUNIDOS EM RAZÃO DA 

PARTICIPAÇÃO EM MOVIMENTO GREVISTA"; E LEI Nº 
10.559/2002, QUE "REGULAMENTA O ARTIGO 8º DO ATO 

DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS". 

Presidente: Daniel Almeida (PCdoB) 

1º Vice-Presidente: Claudio Cajado (DEM) 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Relator: Arnaldo Faria de Sá (PTB) 

Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB  

Arnaldo Faria de Sá Aracely de 
Paula

Elcione Barbalho Carlos 
Santana

Fernando Ferro Emilia 
Fernandes

Fernando Lopes Fátima 
Bezerra

José Eduardo Cardozo 
Filipe 

Pereira

Magela Luiz Couto

Pastor Manoel Ferreira 3 vagas

Wilson Braga vaga do PSDB/DEM/PPS 

(Dep. do PRB ocupa a vaga) 

1 vaga 

PSDB/DEM/PPS  

Andreia Zito Eduardo 
Barbosa

Arnaldo Jardim Emanuel 
Fernandes

Claudio Cajado Rômulo 
Gouveia

João Almeida 2 vagas

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 
ocupa a vaga) 

PSB/PDT/PCdoB/PMN  

Daniel Almeida Pompeo 
de Mattos

Lídice da Mata 1 vaga

PV  

Sarney Filho Fernando 
Gabeira



PHS  

Felipe Bornier 1 vaga

Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro  

Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A  

Telefones: 3216.6209  

FAX: 3216.6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 3-A, DE 
2007, DO SR. JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS, QUE 

"ALTERA O INCISO XII DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL" (PERMITE FÉRIAS COLETIVAS NOS JUÍZOS E 

TRIBUNAIS DE SEGUNDO GRAU). 

Presidente: Paulo Abi-ackel (PSDB) 

1º Vice-Presidente: Dalva Figueiredo (PT) 

2º Vice-Presidente: Júlio Delgado (PSB) 

3º Vice-Presidente: Mauro Lopes (PMDB) 

Relator: Paes Landim (PTB) 

Titulares Suplentes 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 

Dalva Figueiredo Bilac Pinto 

José Santana de 
Vasconcellos 

Geraldo 
Pudim 

Márcio Reinaldo Moreira Nazareno 
Fonteles 

Mauro Lopes Ricardo 
Barros 

Miguel Corrêa Veloso 

Nelson Trad 4 vagas 

Paes Landim 
 

(Dep. do PRB ocupa a vaga) 
 

1 vaga 
 

PSDB/DEM/PPS  

Moreira Mendes João 
Almeida

Paulo Abi-ackel Lael 
Varella

Vitor Penido 3 vagas

2 vagas 

PSB/PDT/PCdoB/PMN  

Júlio Delgado 2 vagas

Marcos Medrado 

PV  

Fábio Ramalho 1 vaga

PRB  

Antonio Bulhões vaga do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 1 vaga

1 vaga 

Secretário(a): Luiz Cláudio Alves dos Santos  

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A  

Telefones: (61) 3216-6287  

FAX: (61) 3216-6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 28, DE 2007, 
DO SR. VITAL DO REGO FILHO, QUE "ACRESCENTA O 

ART.73-A À COSTITUIÇÃO FEDERAL, CRIANDO O 
CONSELHO NACIONAL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS". 

Presidente: Mauro Benevides (PMDB) 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: Efraim Filho (DEM) 

3º Vice-Presidente: Benedito de Lira (PP) 

Relator: Júlio Delgado (PSB) 

Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB



Andre Vargas Átila Lins 

Augusto Farias Eduardo 
Amorim 

Benedito de Lira Elismar Prado 

Dr. Rosinha Joaquim Beltrão 

Eduardo Valverde 5 vagas 

Mauro Benevides 
 

Vicentinho Alves 
 

Vital do Rêgo Filho 
 

(Dep. do PRB ocupa a 
vaga)  

PSDB/DEM/PPS  

Efraim Filho Bonifácio de 
Andrada 

Humberto Souto Leandro 
Sampaio 

Roberto Magalhães 3 vagas 

2 vagas 
 

PSB/PDT/PCdoB/PMN  

Júlio Delgado Valtenir Pereira 

Sebastião Bala Rocha Wolney Queiroz 

PV  

1 vaga 1 vaga 

PSOL  

1 vaga 1 vaga 

Secretário(a): Cláudia Maria Borges Matias  

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A  

Telefones: (61) 3216-6235  

FAX: (61) 3216-6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 30-A, DE 

2007, DA SRA. ANGELA PORTELA, QUE "DÁ NOVA 

REDAÇÃO AO INCISO XVIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL, AMPLIANDO PARA 180 (CENTO E OITENTA) DIAS 

A LICENÇA À GESTANTE". 

Presidente: Cida Diogo (PT) 

1º Vice-Presidente: Fátima Bezerra (PT) 

2º Vice-Presidente: Solange Amaral (DEM) 

3º Vice-Presidente: Sueli Vidigal (PDT) 

Relator: Rita Camata (PSDB) 

Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB  

Aline Corrêa Armando 
Abílio

Angela Portela Darcísio 
Perondi

Arnaldo Faria de Sá Eudes 
Xavier

Cida Diogo 
Janete 
Rocha 

Pietá

Dr. Nechar vaga do PV Luiz Couto

Elcione Barbalho 4 vagas

Fátima Bezerra 

Íris de Araújo 

Lucenira Pimentel 

Nilmar Ruiz vaga do PSDB/DEM/PPS 

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a 
vaga) 

PSDB/DEM/PPS  

Andreia Zito 5 vagas

Leandro Sampaio 

Rita Camata vaga do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 

Solange Amaral 

Thelma de Oliveira 



(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 
ocupa a vaga) 

PSB/PDT/PCdoB/PMN  

Maria Helena Edmilson 
Valentim

Sueli Vidigal Perpétua 
Almeida

PV  

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 
ocupa a vaga) 

Dr. Talmir

PRB  

Cleber Verde Márcio 
Marinho

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 Carlos Zarattini

Palocci 

Armando 
Monteiro Celso Maldaner

Átila Lins Eduardo Cunha

Edinho Bez Eduardo Valverde

Gerson 
Peres Gastão Vieira

Lelo 
Coimbra João Leão

Paulo Maluf João Maia

Pepe 
Vargas Luiz Carlos Busato

Rodrigo 
Rocha 
Loures 

Manoel Junior vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Sandro 
Mabel Márcio Reinaldo Moreira

Virgílio 
Guimarães Maurício Rands

1 vaga Ricardo Barros

 
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 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 

ocupa a vaga)

PV  

Fábio 
Ramalho Sarney Filho

PSOL  

1 vaga Ivan Valente

Secretário(a): Eveline Alminta  

Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A  

Telefones: 3216.6211  

FAX: 3216.6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 42-A, DE 

1995, DA SENHORA RITA CAMATA, QUE "DÁ NOVA 
REDAÇÃO AO ARTIGO 55 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL", 

ESTABELECENDO QUE PERDERÁ O MANDATO O 
DEPUTADO OU SENADOR QUE SE DESFILIAR 

VOLUNTARIAMENTE DO PARTIDO SOB CUJA LEGENDA FOI 
ELEITO. 

Presidente: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Relator: Luciano Castro (PR) 

Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB  

Arnon Bezerra 
Arnaldo 
Faria de 

Sá

Carlos Willian Celso 

Maldaner

João Paulo Cunha Lincoln 
Portela

José Genoíno Marcelo 
Almeida

José Otávio Germano Nelson 
Bornier

Luciano Castro Paulo 
Piau

Regis de Oliveira 
Reginaldo 

Lopes

Silvio Costa vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
Sérgio 

Barradas 
Carneiro

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a 
vaga) 1 vaga

1 vaga 

PSDB/DEM/PPS  

Bruno Rodrigues Efraim 
Filho

Claudio Cajado José Maia 
Filho

Felipe Maia 3 vagas

Gervásio Silva 

Raul Jungmann 

Rita Camata vaga do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 

PSB/PDT/PCdoB/PMN  

Laurez Moreira 
Pompeo 

de Mattos

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 
ocupa a vaga) 

Sueli 
Vidigal

PV  

Marcelo Ortiz 1 vaga

PSOL  



Chico Alencar 1 vaga

Secretário(a): Fernando Maia Leão  

Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A  

Telefones: (61) 3216-6241  

FAX: (61) 3216-6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 052, DE 
2003, DO SR. RIBAMAR ALVES, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO 

AO § 4º DO ART. 18 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL", 
ESTABELECENDO QUE NA CRIAÇÃO, FUSÃO OU 

DESMEMBRAMENTO DE MUNICÍPIOS DEVERÃO SER 
PRESERVADOS A CONTINUIDADE E A UNIDADE 
HISTÓRICO-CULTURAL DO AMBIENTE URBANO. 

Presidente: Eduardo Valverde (PT) 

1º Vice-Presidente: Moacir Micheletto (PMDB) 

2º Vice-Presidente: Jorge Khoury (DEM) 

3º Vice-Presidente: Cleber Verde (PRB) 

Relator: Zequinha Marinho (PSC) 

Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB  

Angela Amin Leonardo 
Monteiro

Dr. Nechar vaga do PV Nazareno 
Fonteles

Eduardo Valverde Paes 
Landim

Flaviano Melo 
Waldir 

Maranhão

José Airton Cirilo Zezéu 
Ribeiro

Luciana Costa 4 vagas

Moacir Micheletto 

Sérgio Moraes 

Zequinha Marinho 

1 vaga 

PSDB/DEM/PPS  

Carlos Brandão Fernando 
Chucre

Duarte Nogueira Geraldo 
Thadeu

Jorge Khoury Guilherme 
Campos

Moreira Mendes Marcos 
Montes

Walter Ihoshi 
Raimundo 
Gomes de 

Matos

PSB/PDT/PCdoB/PMN  

Ademir Camilo Perpétua 
Almeida

Ribamar Alves 1 vaga

PV  

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 
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  

Arnaldo Faria de Sá Carlos 
Santana

Beto Mansur Fátima 
Pelaes

Eliseu Padilha Magela

Manoel Junior vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN Pedro 
Novais

Neilton Mulim 5 vagas

Paes de Lira 

Paulo Pimenta 

Paulo Rocha 

Rose de Freitas 

1 vaga 

PSDB/DEM/PPS  

Indio da Costa 5 vagas

João Campos 

Major Fábio 

Marina Maggessi 

William Woo 

PSB/PDT/PCdoB/PMN  

Capitão Assumção Gonzaga 
Patriota

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 
ocupa a vaga) 

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  

1 vaga 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 José Eduardo 
Cardozo 

Domingos Dutra Leo Alcântara 

Fátima Bezerra Luiz Couto 

Francisco Praciano Mauro 
Benevides 

Ibsen Pinheiro 5 vagas 

Regis de Oliveira 
 

Vicente Arruda 
 

Vital do Rêgo Filho 
 

1 vaga 
 

PSDB/DEM/PPS  

Antonio Carlos Mendes 
Thame Arnaldo Jardim 

Gustavo Fruet Paulo Abi-ackel 

Onyx Lorenzoni 3 vagas 

Paulo Bornhausen 
 

Raul Jungmann 
 

PSB/PDT/PCdoB/PMN  

Flávio Dino 2 vagas

Giovanni Queiroz 

PV  

Marcelo Ortiz 1 vaga

PSOL  

Chico Alencar 1 vaga

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 Maurício Quintella Lessa

Fernando 
Ferro Nilson Mourão



João 
Pizzolatti Pedro Fernandes 

Jorge Bittar 
(Licenciado) Rubens Otoni 

Laerte Bessa Sandes Júnior 

Regis de 
Oliveira Virgílio Guimarães 

Vicente 
Arruda 

(Dep. do PSDB/DEM/PPS 
ocupa a vaga) 

PSDB/DEM/PPS  

Alexandre 
Silveira Antonio Carlos Pannunzio 

Jorge Tadeu 
Mudalen Geraldo Thadeu 

Paulo Abi-
ackel 

Marcelo Itagiba vaga do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 

Ricardo 
Tripoli William Woo 

1 vaga 2 vagas 

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 134-A, DE 

2007, DO SR. ALCENI GUERRA, QUE "ACRESCENTA 
PARÁGRAFO AO ART . 208 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 

DÁ NOVA REDAÇÃO AO PARÁGRAFO 1º DO ART. 211" 
(PREVÊ A PUNIÇÃO PARA O AGENTE PÚBLICO 

RESPONSÁVEL PELA GARANTIA À EDUCAÇÃO BÁSICA, EM 
CASO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE FORA DA ESCOLA, E 

O ATENDIMENTO EM TEMPO INTEGRAL NAS ESCOLAS 
PÚBLICAS) 

Presidente: Nilson Mourão (PT) 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Relator: Professora Raquel Teixeira (PSDB) 

Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB  

Fátima Bezerra 
Antonio 
Carlos 

Chamariz

Fernando Marroni 
Antonio 

José 
Medeiros

Joaquim Beltrão Eudes 
Xavier

José Linhares Iran 
Barbosa

Maria Lúcia Cardoso João 
Matos

Nilmar Ruiz 
Maurício 
Trindade

Nilson Mourão Reginaldo 
Lopes

Paes Landim 2 vagas

Professor Setimo 

Severiano Alves vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN 

PSDB/DEM/PPS  

Alceni Guerra Alfredo 
Kaefer

Ilderlei Cordeiro Eduardo 
Sciarra



Lobbe Neto Germano 
Bonow

Luiz Carlos Setim Rita 
Camata

Professora Raquel Teixeira Rogério 
Marinho

PSB/PDT/PCdoB/PMN  

Alice Portugal Átila Lira

Wilson Picler vaga do PHS 
Paulo 

Rubem 
Santiago

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 
ocupa a vaga) 

PV  

Dr. Talmir 1 vaga

PHS  

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN ocupa 
a vaga) 1 vaga

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 153-A, DE 
2003, DO SR. MAURÍCIO RANDS, QUE "ALTERA O ART. 132 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL" (REGULAMENTANDO A 
CARREIRA DE PROCURADOR MUNICIPAL). 

Presidente: José Eduardo Cardozo (PT) 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Relator: Nelson Trad (PMDB) 

Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB  

Arnaldo 
Faria de 
Sá 

Antônio Carlos Biffi

José 
Eduardo 
Cardozo 

José Mentor

Maurício 
Quintella 
Lessa 

Paes Landim

Maurício 
Rands Reginaldo Lopes

Mendes 
Ribeiro 
Filho 

Sérgio Brito vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Nelson 
Trad Wilson Santiago

Regis de 
Oliveira 

4 vagas

Simão 
Sessim 

1 vaga 

PSDB/DEM/PPS  

Clóvis 
Fecury Rômulo Gouveia

Gustavo 
Fruet 4 vagas

Ilderlei 
Cordeiro 

Otavio 
Leite 

Roberto 
Magalhães

PSB/PDT/PCdoB/PMN  

Alice 
Portugal 

Lídice da Mata

Julião 
Amin 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 

ocupa a vaga)

PV  



Marcelo 
Ortiz Ciro Pedrosa

PSOL  

Chico 
Alencar 1 vaga

Secretário(a): Aparecida de Moura  

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sal 170-A  

Telefones: (61) 3216-66207  

FAX: (61) 3216-66225  

 
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 Magela 

Eduardo 
Valverde Marcelo Melo 

Eliene Lima Paes de Lira 

Elismar 
Prado 

(Dep. do PSDB/DEM/PPS 
ocupa a vaga) 

Geraldo 
Pudim 4 vagas 

João Maia 
 

Laerte 
Bessa 

Mauro 
Lopes 

PSDB/DEM/PPS  

Alexandre 
Silveira João Campos

Jorginho 
Maluly 

Marcelo Itagiba vaga do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Major Fábio Marina Maggessi

Zenaldo 
Coutinho William Woo

1 vaga 2 vagas

PSB/PDT/PCdoB/PMN  

Francisco 
Tenorio Dagoberto

João Dado Flávio Dino

PV  

Marcelo 
Ortiz 1 vaga

PSOL  

1 vaga 1 vaga

Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques  

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A  

Telefones: (61) 3216-6232  

FAX: (61) 3216-6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 231-A, DE 
1995, DO SR. INÁCIO ARRUDA, QUE "ALTERA OS INCISOS 

XIII E XVI DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL" 
(REDUZINDO A JORNADA MÁXIMA DE TRABALHO PARA 40 

HORAS SEMANAIS E AUMENTANDO PARA 75% A 
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO). 

Presidente: Luiz Carlos Busato (PTB) 

1º Vice-Presidente: Deley (PSC) 



2º Vice-Presidente: Carlos Sampaio (PSDB) 

3º Vice-Presidente: José Otávio Germano (PP) 

Relator: Vicentinho (PT) 

Titulares Suplentes 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 

Deley Carlos 
Santana 

Eudes Xavier Fátima 
Bezerra 

Gorete Pereira Maria Lúcia 
Cardoso 

Iran Barbosa Paulo 
Rocha 

José Otávio Germano Sandro 
Mabel 

Luiz Carlos Busato 4 vagas 

Vicentinho 
 

Wilson Braga 
 

(Dep. do PSDB/DEM/PPS 
ocupa a vaga)  

PSDB/DEM/PPS  

Arnaldo Jardim Guilherme 
Campos 

Carlos Sampaio Walter 
Ihoshi 

Fernando Chucre 3 vagas 

Rita Camata vaga do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB  

2 vagas 
 

PSB/PDT/PCdoB/PMN  

Daniel Almeida Chico 
Lopes 

Paulo Pereira da Silva vaga do 

PHS 
Vanessa 

Grazziotin 

Rodrigo Rollemberg 
 

PV  

Roberto Santiago 1 vaga

PHS  

(Dep. do 
PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) 

Felipe 
Bornier

Secretário(a): Regina Maria Veiga Brandão  

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A  

Telefones: (61) 3216-6216  

FAX: (61) 3216-6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 270-A, DE 

2008, DA SRA. ANDREIA ZITO, QUE "ACRESCENTA O 
PARÁGRAFO 9º AO ARTIGO 40 DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL DE 1988". (GARANTE AO SERVIDOR QUE 

APOSENTAR-SE POR INVALIDEZ PERMANENTE O DIREITO 
DOS PROVENTOS INTEGRAIS COM PARIDADE). 

Presidente: Osvaldo Reis (PMDB) 

1º Vice-Presidente: Antônio Carlos Biffi (PT) 

2º Vice-Presidente: Mauro Nazif (PSB) 

3º Vice-Presidente: Germano Bonow (DEM) 

Relator: Arnaldo Faria de Sá (PTB) 

Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Antônio Carlos Biffi Chico D'angelo

Arnaldo Faria de Sá Edgar Moury

Gorete Pereira Edinho Bez

Osvaldo Reis Jorge Boeira

Roberto Britto Jurandy Loureiro

Rose de Freitas Paes de Lira

Zé Geraldo Pedro Wilson

2 vagas 2 vagas



PSDB/DEM/PPS  

Andreia Zito Alexandre Silveira 

Germano Bonow Major Fábio 

Humberto Souto Raimundo Gomes 
de Matos 

João Campos 2 vagas 

1 vaga 
 

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 Edinho 
Bez

Luiz Carlos Busato 
Janete 
Rocha 

Pietá

Marcelo Castro Pedro 
Eugênio

Marcelo Teixeira 3 vagas

Paulo Teixeira 

Waldemir Moka 

Zezéu Ribeiro 

PSDB/DEM/PPS  

Alfredo Kaefer Fernando 
Chucre

Arnaldo Jardim Jorginho 
Maluly

Félix Mendonça 3 vagas

Júlio Cesar 

Renato Amary 

PSB/PDT/PCdoB/PMN  

Brizola Neto Valtenir 
Pereira

Luiza Erundina 1 vaga

PV  

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 
ocupa a vaga) 

1 vaga

PSOL  



Chico Alencar 1 vaga

Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques  

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A  

Telefones: (61) 3216-6214  

FAX: (61) 3216-6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 300-A, DE 

2008, DO SR. ARNALDO FARIA DE SÁ, QUE "ALTERA A 
REDAÇÃO DO § 9º, DO ARTIGO 144 DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL". ESTABELECE QUE A REMUNERAÇÃO DOS 

POLICIAIS MILITARES DOS ESTADOS NÃO PODERÁ SER 
INFERIOR À DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, 
APLICANDO-SE TAMBÉM AOS INTEGRANTES DO CORPO 

DE BOMBEIROS MILITAR E AOS INATIVOS. 

Presidente: José Otávio Germano (PP) 

1º Vice-Presidente: Paes de Lira (PTC) 

2º Vice-Presidente: Fátima Bezerra (PT) 

3º Vice-Presidente: 

Relator: Major Fábio (DEM) 

Titulares Suplentes 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 

Arnaldo Faria de Sá Eliene Lima 

Átila Lins Elismar Prado 

Edmar Moreira Emilia 
Fernandes 

Fátima Bezerra Jair Bolsonaro 

José Otávio Germano Luiz Couto 

Leonardo Monteiro Neilton Mulim 

Paes de Lira Silas Câmara 

Paulo Pimenta Vital do Rêgo 
Filho 

(Dep. do PRB ocupa a 
vaga) 1 vaga 

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 Marcelo Itagiba

 
Moreira Mendes

PSB/PDT/PCdoB/PMN  

Capitão Assumção Fernando 
Chiarelli

Enio Bacci Francisco 
Tenorio

Maria Helena vaga do PHS 

PV  

Lindomar Garçon Ciro Pedrosa

PHS  

(Dep. do 
PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PSDB/DEM/PPS 

ocupa a vaga)

Secretário(a): Valdivino Telentino Filho  

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A  

Telefones: (61) 3216-6206  

FAX: (61) 3216-6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 308-A, DE 

2004, DO SR. NEUTON LIMA, QUE "ALTERA OS ARTS. 21, 32 
E 144, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, CRIANDO AS POLÍCIAS 

PENITENCIÁRIAS FEDERAL E ESTADUAIS". 

Presidente: Nelson Pellegrino (PT) 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: Mendonça Prado (DEM) 

Relator: Arnaldo Faria de Sá (PTB) 



Titulares Suplentes 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 

Afonso Hamm Arnon 
Bezerra 

Arnaldo Faria de Sá Eduardo 
Valverde 

Fernando Melo Fernando 
Ferro 

Iriny Lopes Francisco 
Rossi 

Laerte Bessa 
José 

Guimarães 

Nelson Pellegrino 
Leonardo 

Picciani 
(Licenciado) 

Vital do Rêgo Filho Lincoln 
Portela 

(Dep. do PSDB/DEM/PPS 
ocupa a vaga) 2 vagas 

1 vaga 
 

PSDB/DEM/PPS  

Jairo Ataide Alexandre 
Silveira 

Marcelo Itagiba vaga do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 
Edson 

Aparecido 

Mendonça Prado Major Fábio 

Raul Jungmann 
Pinto 

Itamaraty 

Rodrigo de Castro 1 vaga 

William Woo 
 

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 347-A, DE 
2009, DA SRA. RITA CAMATA, QUE "ALTERA A REDAÇÃO 
DO INCISO III DO ART. 208 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL" 
(GARANTE ACESSO À EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA PARA 

PORTADORES DE DEFICIÊNCIA SEM IMPOSIÇÃO DE LIMITE 
DE FAIXA ETÁRIA E NÍVEL DE INSTRUÇÃO, 

PREFERENCIALMENTE NA REDE REGULAR DE ENSINO) 

Presidente: Carlos Willian (PTC) 

1º Vice-Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB) 

2º Vice-Presidente: Roberto Alves (PTB) 

3º Vice-Presidente: Alceni Guerra (DEM) 

Relator: Paulo Delgado (PT) 

Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB  

Carlos Willian Arnaldo Faria de Sá

Eudes Xavier Dr. Nechar vaga do PV

Geraldo Resende Fernando Nascimento

Hugo Leal Gorete Pereira

Iran Barbosa João Matos

José Linhares Márcio Reinaldo Moreira

Nilmar Ruiz vaga do PSDB/DEM/PPS Pedro Eugênio

Paulo Delgado Rebecca Garcia

Roberto Alves 2 vagas

(Dep. do PSDB/DEM/PPS 
ocupa a vaga) 

PSDB/DEM/PPS  

Alceni Guerra Eduardo Sciarra

Eduardo Barbosa Ilderlei Cordeiro

Leandro Sampaio Luiz Carlos Setim

Raimundo Gomes de Matos Otavio Leite

Rita Camata vaga do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 1 vaga

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

PSB/PDT/PCdoB/PMN  

Dr. Ubiali Capitão Assumção

Paulo Rubem Santiago 1 vaga

PV  

Dr. Talmir 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

PHS  

Felipe Bornier 1 vaga



Secretário(a): Mário Dráusio Coutinho  

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A  

Telefones: (63) 3216-6203  

FAX: (63) 3216-6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 357-A, DE 
2001, DO SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA A ALÍNEA "D" 
DO INCISO VI DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 

PARA INSTITUIR IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PARA 
CADERNOS ESCOLARES". 

Presidente: Sebastião Bala Rocha (PDT) 

1º Vice-Presidente: João Bittar (DEM) 

2º Vice-Presidente: Décio Lima (PT) 

3º Vice-Presidente: Eliene Lima (PP) 

Relator: Edinho Bez (PMDB) 

Titulares Suplentes 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 

Antônio Carlos Biffi Carlos Abicalil 

Décio Lima Carlos Zarattini 

Edinho Bez Fernando 
Nascimento 

Eliene Lima Pedro Fernandes 

Elismar Prado Raul Henry 

João Maia Sandro Mabel 

Jurandil Juarez 3 vagas 

Paes Landim 
 

Professor Setimo 
 

PSDB/DEM/PPS  

João Bittar Luiz Carlos Hauly 

Leandro Sampaio 4 vagas 

Marcio Junqueira 
 

Professora Raquel 

Teixeira 

William Woo 

PSB/PDT/PCdoB/PMN  

Dr. Ubiali Laurez Moreira

Sebastião Bala Rocha Paulo Rubem 
Santiago

PV  

Antônio Roberto Roberto Santiago

PSOL  

Ivan Valente Chico Alencar

Secretário(a): Luiz Cláudio Alves dos Santos  

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A  

Telefones: (61) 3216-6232  

FAX: (61) 3216-9287  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 366-A, DE 
2005, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO II DO ART. 98 
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AO ART. 30 DO ATO DAS 

DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS", 
ESTABELECENDO O CONCURSO PÚBLICO PARA SELEÇÃO 
DE JUIZ DE PAZ, MANTENDO OS ATUAIS ATÉ A VACÂNCIA 

DAS RESPECTIVAS FUNÇÕES. 

Presidente: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Relator: Jorginho Maluly (DEM) 

Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Arnaldo Faria de Sá 
Maurício 
Quintella 

Lessa

Carlos Zarattini Pastor 
Manoel 



Ferreira 

José Guimarães Regis de 
Oliveira 

Mauro Benevides 6 vagas 

Solange Almeida 
 

Vicente Arruda 
 

Vicentinho 
 

Vilson Covatti 
 

(Dep. do PRB ocupa a 
vaga)  

PSDB/DEM/PPS  

Fernando Coruja 5 vagas 

Jorginho Maluly 
 

Vanderlei Macris 
 

2 vagas 
 

PSB/PDT/PCdoB/PMN  

Marcos Medrado 2 vagas 

Valtenir Pereira 
 

PV  

Marcelo Ortiz 1 vaga 

PRB  

Antonio Bulhões vaga do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 
Cleber 
Verde 

Léo Vivas 
 

Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques  

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A  

Telefones: (61) 3216-6214  

FAX: (61) 3216-6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 386-A, DE 

2009, 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" 

Presidente: Vic Pires Franco (DEM) 

1º Vice-Presidente: Rebecca Garcia (PP) 

2º Vice-Presidente: Francisco Praciano (PT) 

3º Vice-Presidente: Colbert Martins (PMDB) 

Relator: Hugo Leal (PSC) 

Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Carlos Abicalil Afonso Hamm

Colbert Martins Dr. Rosinha

Fátima Bezerra Luiz Couto

Francisco Praciano Lupércio 
Ramos

Geraldo Resende Nilmar Ruiz

Hugo Leal Paulo Pimenta

Maurício Quintella Lessa Rose de 
Freitas

Paes Landim 2 vagas

Rebecca Garcia 

PSDB/DEM/PPS  

Ilderlei Cordeiro Arolde de 
Oliveira

Luiz Carlos Setim 4 vagas

Vic Pires Franco 

2 vagas 

PSB/PDT/PCdoB/PMN  

Lídice da Mata 
Manuela 

D'ávila

Wilson Picler Sueli Vidigal

PV  



José Paulo Tóffano Antônio 
Roberto 

PSOL  

Chico Alencar 1 vaga 

Secretário(a): Fernando Maia Leão  

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A  

Telefones: (61) 3216-6205  

FAX: (61) 3216-6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 416 -A, DE 
2005, DO SR. PAULO PIMENTA, QUE "ACRESCENTA O ART. 

216-A À CONSTITUIÇÃO PARA INSTITUIR O SISTEMA 
NACIONAL DE CULTURA". 

Presidente: Maurício Rands (PT) 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Relator: Paulo Rubem Santiago (PDT) 

Titulares Suplentes 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 

Alexandre Santos Elismar Prado 

Angelo Vanhoni Fernando 
Marroni 

Fátima Bezerra Lelo Coimbra 

Jaime Martins Magela 

José Linhares Marinha Raupp 

Maurício Rands Nilmar Ruiz 

Professor Setimo 3 vagas 

Roberto Alves 
 

Wilson Santiago 
 

PSDB/DEM/PPS  

Lobbe Neto Guilherme 
Campos

Raimundo Gomes de 
Matos 4 vagas

William Woo 

2 vagas 

PSB/PDT/PCdoB/PMN  

Alice Portugal 2 vagas

Paulo Rubem Santiago 

PV  

José Fernando 
Aparecido de Oliveira 

Antônio 
Roberto

PRB  

Cleber Verde Marcos Antonio

Secretário(a): Raquel Andrade de Figueiredo  

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A  

Telefones: (61) 3216-6240  

FAX: (61) 3216-6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 422-A, DE 

2005, QUE "ACRESCENTA PARÁGRAFO AO ARTIGO 125 DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL", CRIANDO VARAS 

ESPECIALIZADAS PARA JULGAR AÇÕES CONTRA ATOS DE 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 

Presidente: Vital do Rêgo Filho (PMDB) 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Relator: Moreira Mendes (PPS) 

Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Benedito de Lira Décio Lima



Eduardo Valverde Mauro 
Benevides 

Francisco Praciano Osmar Serraglio 

Geraldo Pudim Paes Landim 

Jofran Frejat Veloso 

Luiz Couto 4 vagas 

Nelson Trad 
 

Sabino Castelo Branco
 

Vital do Rêgo Filho 
 

PSDB/DEM/PPS  

Claudio Cajado 5 vagas 

Gustavo Fruet 
 

Moreira Mendes 
 

2 vagas 
 

PSB/PDT/PCdoB/PMN  

Valtenir Pereira Flávio Dino 

Wolney Queiroz 1 vaga 

PV  

Marcelo Ortiz 1 vaga 

PHS  

Miguel Martini Felipe Bornier 

Secretário(a): Leila Machado Campos  

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A  

Telefones: (61) 3216-6212  

FAX: (61) 3216-6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 443-A, DE 
2009, DO SR. BONIFÁCIO DE ANDRADA, ESTABELECENDO 

QUE "O SUBSÍDIO DO GRAU OU NÍVEL MÁXIMO DAS 
CARREIRAS DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO, DAS 

PROCURADORIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL 
CORRESPONDERÁ A NOVENTA INTEIROS E VINTE E CINCO 
CENTÉSIMOS POR CENTO DO SUBSÍDIO MENSAL, FIXADO 

PARA OS MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, E 

OS SUBSÍDIOS DOS DEMAIS INTEGRANTES DAS 
RESPECTIVAS CATEGORIAS DA ESTRUTURA DA 
ADVOCACIA PÚBLICA SERÃO FIXADOS EM LEI E 

ESCALONADOS, NÃO PODENDO A DIFERENÇA ENTRE UM 
E OUTRO SER SUPERIOR A DEZ POR CENTRO OU 
INFERIOR A CINCO POR CENTO, NEM EXCEDER A 

NOVENTA INTEIROS E VINTE E CINCO CENTÉSIMOS POR 
CENTO DO SUBSÍDIO MENSAL FIXADO PARA OS 
MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 

OBEDECIDO, EM QUALQUER CASO, O DISPOSTO NOS 
ARTIGOS 37, XI, E 39, § 4º". 

Presidente: José Mentor (PT) 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Relator: Mauro Benevides (PMDB) 

Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Ciro 
Nogueira 

Eduardo Amorim

Domingos 
Dutra Eduardo Cunha

Gorete 
Pereira Fátima Bezerra

José Mentor Fátima Pelaes

Mauro 
Benevides Lincoln Portela

Mendes 
Ribeiro Filho Luiz Couto

Paes 
Landim Maurício Rands

Sérgio 
Barradas 
Carneiro 

Vital do Rêgo Filho

Wilson 
Santiago 

(Dep. do PSDB/DEM/PPS 
ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS  

Antonio 
Carlos 
Pannunzio 

Alexandre Silveira



Bonifácio de 
Andrada João Campos 

Félix 
Mendonça Marcelo Itagiba 

Moreira 
Mendes 

William Woo vaga do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 

Roberto 
Magalhães 2 vagas 

PSB/PDT/PCdoB/PMN  

Edmilson 
Valentim Francisco Tenorio 

Vieira da 
Cunha Valadares Filho 

PV  

Marcelo 
Ortiz Lindomar Garçon 

PHS  

Uldurico 
Pinto Felipe Bornier 

Secretário(a): Ana Lúcia  

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A  

Telefones: (61) 3216-6214  

FAX: 3216-6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 471-A, DE 

2005, DO SR. JOÃO CAMPOS, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO 
PARÁGRAFO 3º DO ARTIGO 236 DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL", ESTABELECENDO A EFETIVAÇÃO PARA OS 
ATUAIS RESPONSÁVEIS E SUBSTITUTOS PELOS SERVIÇOS 

NOTARIAIS, INVESTIDOS NA FORMA DA LEI. 

Presidente: Sandro Mabel (PR) 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: Roberto Balestra (PP) 

3º Vice-Presidente: 

Relator: João Matos (PMDB) 

Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Alex Canziani Arnaldo Faria de 
Sá

Andre Vargas Dr. Rosinha

João Matos João Carlos 
Bacelar

José Genoíno Moacir Micheletto

Leonardo Quintão Nelson Meurer

Nelson Bornier Nelson Trad

Roberto Balestra Regis de Oliveira

Sandro Mabel 2 vagas

1 vaga 

PSDB/DEM/PPS  

Gervásio Silva Carlos Alberto 
Leréia

Humberto Souto Guilherme 
Campos

João Campos Raul Jungmann

Jorge Tadeu Mudalen 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 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 Maia Leão  

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A  

Telefones: (61) 3216-6205  

FAX: (61) 3216-6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 488-A, DE 
2005, DA SRA. MARIA HELENA, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO 

AO ART. 31 DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 19, DE 1998". 
(INCLUI OS EMPREGADOS DO EXTINTO BANCO DE 

RORAIMA, CUJO VÍNCULO FUNCIONAL TENHA SIDO 
RECONHECIDO, NO QUADRO EM EXTINÇÃO DA 

ADMINISTRAÇÃO FEDERAL. ALTERA A CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL DE 1988). 

Presidente: Edio Lopes (PMDB) 

1º Vice-Presidente: Marcio Junqueira (DEM) 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: Sandra Rosado (PSB) 

Relator: Luciano Castro (PR) 

Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB



Angela 
Portela Arnaldo Faria de Sá 

Arnon 
Bezerra Asdrubal Bentes 

Dalva 
Figueiredo Fátima Pelaes 

Edinho Bez Geraldo Pudim 

Edio Lopes Gorete Pereira 

Luciano 
Castro Rebecca Garcia 

Lupércio 
Ramos 3 vagas 

2 vagas 
 

PSDB/DEM/PPS  

Francisco 
Rodrigues Ilderlei Cordeiro 

Marcio 
Junqueira 4 vagas 

Moreira 
Mendes  

Urzeni 
Rocha  

1 vaga 
 

PSB/PDT/PCdoB/PMN  

Sandra 
Rosado Maria Helena 

Sergio 
Petecão Mauro Nazif vaga do PSOL 

 
Sebastião Bala Rocha 

PV  

Fábio 
Ramalho Lindomar Garçon 

PSOL  

1 vaga 
(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 510-A, DE 

2010, DO SENADO FEDERAL - ROMERO JUCÁ, QUE 
"ALTERA O ART. 31 DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 19, 

DE 4 DE JUNHO DE 1998, PARA DISPOR SOBRE O QUADRO 
DE SERVIDORES CIVIS E MILITARES DOS EX-TERRITÓRIOS 

FEDERAIS DO AMAPÁ E DE RORAIMA, POSSIBILITANDO 
QUE NELE SEJAM INCLUÍDOS OS ADMITIDOS 

REGULARMENTE ATÉ A DATA DE INSTALAÇÃO DOS 
ESTADOS 

Presidente: Marinha Raupp (PMDB) 

1º Vice-Presidente: Edio Lopes (PMDB) 

2º Vice-Presidente: Dalva Figueiredo (PT) 

3º Vice-Presidente: Marcio Junqueira (DEM) 

Relator: Luciano Castro (PR) 

Titulares Suplentes 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Angela Portela Anselmo de 
Jesus

Dalva Figueiredo Eduardo Valverde

Domingos Dutra Francisco 
Praciano

Edio Lopes Lupércio Ramos

Ernandes Amorim Zequinha Marinho

Fátima Pelaes 4 vagas

Luciano Castro 

Marinha Raupp 

1 vaga 

PSDB/DEM/PPS  

Francisco Rodrigues Davi Alcolumbre

Marcio Junqueira 4 vagas

Moreira Mendes 

Nilson Pinto 

Urzeni Rocha 

PSB/PDT/PCdoB/PMN  

Maria Helena Evandro 
Milhomen

Sebastião Bala Rocha Mauro Nazif

PV  

Lindomar Garçon 1 vaga

PRB  

George Hilton Cleber Verde

Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro  

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A  

Telefones: (61) 216-6209  

FAX: (61) 216-6225  



 
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: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: José Mentor (PT) 

Relator: Regis de Oliveira (PSC) 

Titulares Suplentes 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 

Arnaldo Faria de Sá Angelo 
Vanhoni 

Décio Lima Eliene 
Lima 

Jair Bolsonaro 
José 

Otávio 
Germano 

José Mentor Marcelo 
Melo 

Laerte Bessa Marinha 
Raupp 

Neilton Mulim Paes 
Landim 

Regis de Oliveira Sandro 
Mabel 

Vander Loubet Valdir 
Colatto 

(Dep. do PSDB/DEM/PPS 
ocupa a vaga) 1 vaga 

PSDB/DEM/PPS  

Alexandre Silveira Abelardo 
Lupion 

João Campos Pinto 
Itamaraty 

Jorginho Maluly 3 vagas 

Marcelo Itagiba vaga do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 

Rogerio Lisboa 

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 555-A, DE 
2006, DO SR. CARLOS MOTA, QUE "REVOGA O ART. 4º DA 
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41, DE 2003", ACABANDO 
COM A COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 

SOBRE OS PROVENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS 
APOSENTADOS (CONTRIBUIÇÃO DE INATIVOS). 

Presidente: Marçal Filho (PMDB) 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Relator: Luiz Alberto (PT) 

Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Arnaldo Faria de Sá Angela Portela

Gerson Peres Bilac Pinto



Leo Alcântara Edgar Moury 

Luiz Alberto Iran Barbosa 

Marçal Filho José Linhares 

Marcelo Almeida Leonardo 
Monteiro 

Mauro Benevides Mendes Ribeiro 
Filho 

Nilson Mourão Pedro 
Fernandes 

Virgílio Guimarães Regis de 
Oliveira 

PSDB/DEM/PPS  

Indio da Costa Humberto Souto 

João Campos José Carlos 
Aleluia 

Moreira Mendes Onyx Lorenzoni 

Professora Raquel 
Teixeira Rômulo Gouveia 

Roberto Magalhães Zenaldo 
Coutinho 

PSB/PDT/PCdoB/PMN  

Alice Portugal João Dado 

Sebastião Bala Rocha Júlio Delgado 

PV  

Marcelo Ortiz Lindomar 
Garçon 

PSOL  

Chico Alencar Ivan Valente 

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 

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 4 vagas

Maria Lúcia Cardoso 

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 Nelson 
Pellegrino 

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 Fernando Ferro

Maurício Rands João Matos

Mendes Ribeiro Filho Paulo Teixeira

Milton Monti Pedro Fernandes

Reginaldo Lopes Vicente Arruda

Rodrigo Rocha 
Loures 2 vagas



1 vaga 
 

PSDB/DEM/PPS  

Bonifácio de Andrada Gustavo Fruet 

Guilherme Campos 4 vagas 

José Carlos Aleluia 
 

Raul Jungmann 
 

1 vaga 
 

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 Aline Corrêa

Ernandes Amorim Aníbal Gomes

Fernando Ferro Carlos Abicalil

Fernando Marroni Eudes Xavier

João Maia Marcos Lima

Paulo Henrique Lustosa Nazareno 
Fonteles

Paulo Teixeira 3 vagas

Rodrigo Rocha Loures 

1 vaga 

PSDB/DEM/PPS  

Antonio Carlos Mendes 
Thame Alfredo Kaefer

Arnaldo Jardim Guilherme 
Campos

Betinho Rosado Silvio Lopes

Duarte Nogueira Urzeni Rocha

José Carlos Aleluia 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN  

Arnaldo Vianna Átila Lira

Beto Albuquerque 1 vaga

PV  

1 vaga Antônio 
Roberto

PRB  

Léo Vivas Cleber Verde

Secretário(a): Heloísa Pedrosa Diniz  

Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A  

Telefones: 3216.6201  

FAX: 3216.6225  



 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

AO PROJETO DE LEI Nº 694, DE 1995, QUE "INSTITUI AS 
DIRETRIZES NACIONAIS DO TRANSPORTE COLETIVO 

URBANO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS". 

Presidente: Eduardo Sciarra (DEM) 

1º Vice-Presidente: Francisco Praciano (PT) 

2º Vice-Presidente: Fernando Chucre (PSDB) 

3º Vice-Presidente: Pedro Chaves (PMDB) 

Relator: Angela Amin (PP) 

Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB  

Angela Amin Aline Corrêa

Chico da Princesa Arnaldo Faria de Sá

Francisco Praciano Carlos Zarattini

Jackson Barreto Edinho Bez

João Magalhães vaga do PSOL Gilmar Machado

José Airton Cirilo José Chaves

Mauro Lopes Jurandy Loureiro

Pedro Chaves Paulo Teixeira

Pedro Eugênio Ratinho Junior

Pedro Fernandes Silvio Costa vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

PSDB/DEM/PPS  

Arnaldo Jardim Cláudio Diaz

Eduardo Sciarra Geraldo Thadeu

Fernando Chucre Vitor Penido

2 vagas 2 vagas

PSB/PDT/PCdoB/PMN  

Chico Lopes Julião Amin

1 vaga 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

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 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 
 

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 
Paulo Roberto 

Pereira

Francisco Praciano Paulo Rocha

José Otávio Germano Vignatti

Luciano Castro 1 vaga

PSDB/DEM/PPS  

Francisco Rodrigues Arnaldo Jardim

João Almeida Paulo Abi-ackel

Marcio Junqueira Pinto Itamaraty

Moreira Mendes 2 vagas

Urzeni Rocha 

PSB/PDT/PCdoB/PMN  

Maria Helena 2 vagas

Perpétua Almeida 

PV  

José Fernando 
Aparecido de Oliveira 

Fernando 
Gabeira

PHS  

Felipe Bornier Miguel Martini

Secretário(a): Maria Terezinha Donati  

Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A  



Telefones: 3216-6215  

FAX: 3216-6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

AO PROJETO DE LEI Nº 1876, DE 1999, DO SR. SÉRGIO 
CARVALHO, QUE "DISPÕE SOBRE ÁREAS DE 

PRESERVAÇÃO PERMANENTE, RESERVA LEGAL, 
EXPLORAÇÃO FLORESTAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" 

(REVOGA A LEI N. 4.771, DE 1965 - CÓDIGO FLORESTAL; 
ALTERA A LEI Nº 9.605, DE 1998) 

Presidente: Moacir Micheletto (PMDB) 

1º Vice-Presidente: Anselmo de Jesus (PT) 

2º Vice-Presidente: Homero Pereira (PR) 

3º Vice-Presidente: 

Relator: Aldo Rebelo (PCdoB) 

Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB  

Anselmo 
de Jesus Alex Canziani

Dr. 
Rosinha Asdrubal Bentes

Ernandes 
Amorim 

Assis do Couto

Homero 
Pereira Celso Maldaner vaga do PHS

Leonardo 
Monteiro Fernando Marroni

Luis Carlos 
Heinze Paulo Teixeira

Moacir 
Micheletto Reinhold Stephanes

Paulo Piau Silas Brasileiro

Valdir 
Colatto Zonta

 

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a 
vaga)

PSDB/DEM/PPS  

Carlos Cezar Silvestri

Melles 

Duarte 
Nogueira Eduardo Sciarra

Marcos 
Montes 

Gervásio Silva vaga do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Moreira 
Mendes Lira Maia

Ricardo 
Tripoli Wandenkolk Gonçalves

 
1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN  

Aldo 
Rebelo 

Giovanni Queiroz

Rodrigo 
Rollemberg Perpétua Almeida

PV  

Sarney 
Filho Edson Duarte

PHS  

(Dep. do 
PSOL 
ocupa a 
vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 

ocupa a vaga)

Secretário(a): Eveline Alminta  

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A  

Telefones: (61) 3216-6211  

FAX: (61) 3216-6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
AO PROJETO DE LEI Nº 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 PROVIDÊNCIAS" (DEFINE 
CRITÉRIOS PARA O PROCESSAMENTO ADMINISTRATIVO 

DAS EXECUÇÕES FISCAIS. ALTERA A LEI Nº 8.397, DE 1992 
E REVOGA A LEI Nº 6.830, DE 1980) 

Presidente: Jurandil Juarez (PMDB) 

1º Vice-Presidente: Marcelo Almeida (PMDB) 



2º Vice-Presidente: Guilherme Campos (DEM) 

3º Vice-Presidente: Alfredo Kaefer (PSDB) 

Relator: João Paulo Cunha (PT) 

Titulares Suplentes 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 

Andre Vargas Arnaldo Faria 
de Sá 

Armando Monteiro Eudes Xavier 

João Paulo Cunha João Maia 

José Otávio Germano Luiz Carlos 
Busato 

Jurandil Juarez Paes Landim 

Marcelo Almeida Reginaldo 
Lopes 

Pedro Eugênio 3 vagas 

Regis de Oliveira 
 

Sandro Mabel 
 

PSDB/DEM/PPS  

Alfredo Kaefer Arnaldo 
Jardim 

Guilherme Campos Efraim Filho 

José Carlos Aleluia vaga do 

PSOL 
Gervásio 

Silva 

Luiz Carlos Hauly 
Leonardo 

Vilela 

Moreira Mendes Mendonça 
Prado 

Onyx Lorenzoni 
 

PSB/PDT/PCdoB/PMN  

Julião Amin Júlio Delgado 

Sergio Petecão Sebastião 
Bala Rocha 

PV  

José Paulo Tóffano Sarney Filho

PSOL  

(Dep. do PSDB/DEM/PPS 
ocupa a vaga) 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 
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

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

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

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 ANALISAR E 

PROFERIR AO PROJETO DE LEI Nº 3555-A, DE 2004, DO SR. 
JOSÉ EDUARDO CARDOZO, QUE "ESTABELECE NORMAS 

GERAIS EM CONTRATOS DE SEGURO PRIVADO E REVOGA 
DISPOSITIVOS DO CÓDIGO CIVIL, DO CÓDIGO COMERCIAL 
BRASILEIRO E DO DECRETO-LEI Nº 73 DE 1966 (REVOGA 

DISPOSITIVOS DAS LEIS NºS 556, DE 1850 E 10.406, DE 
2002) 

Presidente: Moreira Mendes (PPS) 

1º Vice-Presidente: Paulo Magalhães (DEM) 

2º Vice-Presidente: Darcísio Perondi (PMDB) 

3º Vice-Presidente: Andre Vargas (PT) 

Relator: Jorginho Maluly (DEM) 

Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB  

Andre 
Vargas Celso Russomanno

Arnaldo 
Faria de 
Sá 

Dr. Nechar vaga do PV

Darcísio 
Perondi Eduardo Cunha

Homero 
Pereira Fernando Marroni

Hugo Leal Paes Landim

José 
Mentor Roberto Britto

Nelson 
Meurer Vander Loubet

Osmar 
Serraglio Vinicius Carvalho

Valdir 
Colatto 2 vagas

PSDB/DEM/PPS  

Bruno 
Araújo Alexandre Silveira

Duarte 
Nogueira Luiz Carlos Hauly

Jorginho 
Maluly Luiz Carlos Setim

Moreira 
Mendes Marcos Montes

Paulo 
Magalhães Otavio Leite

PSB/PDT/PCdoB/PMN  

Dagoberto Beto Albuquerque

Júlio 
Delgado Pompeo de Mattos

PV  

Lindomar 
Garçon 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 

ocupa a vaga)

PRB  

1 vaga 1 vaga

Secretário(a): Angélica Fialho  

Telefones: (63) 3216-6218  

FAX: (63) 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 Fátima Bezerra

Carlos 
Abicalil Gastão Vieira

João 
Matos Maria do Rosário

José 
Linhares Milton Monti

Lelo 
Coimbra Nazareno Fonteles

Luciana 
Costa Raul Henry

Márcio 
Reinaldo 
Moreira 

Reginaldo Lopes

Osmar 
Serraglio Severiano Alves vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Pedro 
Wilson 

3 vagas

Professor 
Setimo 

PSDB/DEM/PPS  

Clóvis 
Fecury Bonifácio de Andrada

Humberto 
Souto Efraim Filho

Jorginho 
Maluly Geraldo Thadeu

José 
Carlos 
Aleluia 

Rogério Marinho

Lobbe 
Neto 

2 vagas

Professora 
Raquel 
Teixeira 

PSB/PDT/PCdoB/PMN  

Alice 
Portugal Chico Lopes

Átila Lira Dr. Ubiali

Paulo 
Rubem 
Santiago 

(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 4.361, DE 2004, DO SR. VIEIRA REIS, 
QUE "MODIFICA A LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990, 

QUE "DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE, ESTABELECENDO LIMITES AO 

FUNCIONAMENTO DE CASAS DE JOGOS DE 
COMPUTADORES" (CENTROS DE INCLUSÃO DIGITAL: LAN 

HOUSES, TELECENTROS, CYBERCAFÉS, PONTOS DE 
CULTURA E SIMILARES). 

Presidente: Paulo Teixeira (PT) 

1º Vice-Presidente: Efraim Filho (DEM) 

2º Vice-Presidente: Colbert Martins (PMDB) 

3º Vice-Presidente: Elismar Prado (PT) 

Relator: Otavio Leite (PSDB) 

Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Angela Portela Arnaldo Faria de Sá

Colbert Martins Cida Diogo



Edinho Bez Eudes Xavier 

Elismar Prado Iriny Lopes 

José Linhares Paulo Henrique 
Lustosa 

Paulo Teixeira 4 vagas 

Vicentinho Alves 
 

Wladimir Costa 
 

1 vaga 
 

PSDB/DEM/PPS  

Alexandre Silveira Ilderlei Cordeiro 

Efraim Filho Lobbe Neto 

Julio Semeghini Paulo Bornhausen 

Luiz Carlos Setim Rogério Marinho 

Otavio Leite Rômulo Gouveia 

PSB/PDT/PCdoB/PMN  

Sueli Vidigal Paulo Rubem 
Santiago 

Valadares Filho 1 vaga 

PV  

Dr. Talmir 1 vaga 

PSOL  

1 vaga 1 vaga 

Secretário(a): Luiz Cláudio  

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A  

Telefones: (61) 3216-66287  

FAX: (61) 3216-6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

AO PROJETO DE LEI Nº 4.436, DE 2008, DO SENADO 
FEDERAL - SERYS SLHESSARENKO, QUE "MODIFICA O 

ART. 19 DA LEI Nº 7.102, DE 20 DE JUNHO DE 1983, PARA 
GARANTIR AO VIGILANTE O RECEBIMENTO DE ADICIONAL 

DE PERICULOSIDADE" - PL. 4.305/04 FOI APENSADO A 
ESTE. 

Presidente: Filipe Pereira (PSC) 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: Guilherme Campos (DEM) 

3º Vice-Presidente: 

Relator: Professor Setimo (PMDB) 

Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB  

Carlos Willian Arnaldo Faria de Sá

Filipe Pereira Fernando Melo

Luiz Carlos Busato Lelo Coimbra

Marcelo Guimarães Filho Leonardo Monteiro

Neilton Mulim Osmar Serraglio

Paulo Pimenta Paes de Lira vaga do PSDB/DEM/PPS

Professor Setimo Paes Landim

Sérgio Brito vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN Vilson Covatti

(Dep. do PRB ocupa a vaga) (Dep. do PSDB/DEM/PPS 
ocupa a vaga)

1 vaga 1 vaga

PSDB/DEM/PPS  

Alexandre Silveira Andreia Zito

Guilherme Campos Major Fábio

João Campos Marcelo Itagiba vaga do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

William Woo Pinto Itamaraty

1 vaga 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

 
1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN  

Givaldo Carimbão Capitão Assumção

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

Francisco Tenorio



/PTdoB ocupa a vaga) 

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 Carlos Santana

Gladson 
Cameli Filipe Pereira

Luciana 
Costa José Airton Cirilo

Marinha 
Raupp Maurício Quintella Lessa

Pastor 
Manoel 
Ferreira 

Mauro Lopes

Paulo 
Henrique 

Nilmar Ruiz vaga do PSDB/DEM/PPS

Lustosa 

Raul 
Henry Paulo Roberto Pereira

Reginaldo 
Lopes (Dep. do PRB ocupa a vaga)

Zezéu 
Ribeiro 2 vagas

PSDB/DEM/PPS  

Andreia 
Zito Bruno Araújo

Efraim 
Filho Rodrigo de Castro

Felipe 
Maia 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 

ocupa a vaga)

Ilderlei 
Cordeiro 2 vagas

Lobbe 
Neto 

PSB/PDT/PCdoB/PMN  

Manuela 
D'ávila Sebastião Bala Rocha

1 vaga Valadares Filho

PV  

José 
Fernando 
Aparecido 
de 
Oliveira 

Dr. Talmir

PRB  

Léo Vivas Antonio Bulhões vaga do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

 
Márcio Marinho

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  

1 vaga 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 N. 6493, DE 2009, DO PODER 
EXECUTIVO, QUE "DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO E O 

FUNCIONAMENTO DA POLÍCIA FEDERAL" (LEI ORGÂNICA 
DA POLÍCIA FEDERAL; REVOGA DISPOSITIVOS DA LEI Nº 

4.878, DE 1965) 

Presidente: Nelson Pellegrino (PT) 

1º Vice-Presidente: Celso Russomanno (PP) 

2º Vice-Presidente: Sabino Castelo Branco (PTB) 

3º Vice-Presidente: Jorginho Maluly (DEM) 

Relator: Laerte Bessa (PSC) 

Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Celso 
Russomanno Arnaldo Faria de Sá

Eudes Xavier Eduardo Valverde

Geraldo Pudim Fernando Lopes

Laerte Bessa Hugo Leal

Luiz Couto Magela

Nelson 
Pellegrino Marcelo Melo

Paes de Lira Marinha Raupp

Sabino 
Castelo 

Paulo Pimenta



Branco 

Tadeu Filippelli Rodovalho 

PSDB/DEM/PPS  

Alexandre 
Silveira Carlos Sampaio 

Davi 
Alcolumbre Paulo Abi-ackel 

João Campos Rômulo Gouveia 

Jorginho 
Maluly William Woo 

Marcelo 
Itagiba 1 vaga 

PSB/PDT/PCdoB/PMN  

Francisco 
Tenorio 

Maria Helena 

João Dado Osmar Júnior 

 

Perpétua Almeida vaga do 

PHS 

PV  

Roberto 
Santiago Marcelo Ortiz 

PHS  

Felipe Bornier 
(Dep. do 

PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) 

Secretário(a): Mário Dráusio Coutinho  

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A  

Telefones: (61) 3216-66203  

FAX: (61) 3216-6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

AO PROJETO DE LEI Nº 6716, DE 2009, DO SENADO 
FEDERAL, QUE "ALTERA A LEI Nº 7.565, DE 19 DE 

DEZEMBRO DE 1986 (CÓDIGO BRASILEIRO DE 
AERONÁUTICA), PARA AMPLIAR A POSSIBILIDADE DE 

PARTICIPAÇÃO DO CAPITAL EXTERNO NAS EMPRESAS DE 
TRANSPORTE AÉREO" - PL 841/95 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 Eduardo Cadoca 
Ricardo 
Barros

Carlos Zarattini 
Sabino 

Castelo 
Branco

Dr. Nechar vaga do PV Vander 
Loubet

Hugo Leal vaga do PRB 
Vital do 

Rêgo 
Filho

Leo Alcântara 3 vagas

Luiz Bittencourt 

Luiz Sérgio 

Marcelo Castro 

Marcelo Teixeira vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN 

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

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 
ocupa a 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 N. 7495, DE 2006, DO SENADO 
FEDERAL, QUE "REGULAMENTA OS §§ 4º E 5º DO ART. 198 
DA CONSTITUIÇÃO, DISPÕE SOBRE O APROVEITAMENTO 
DE PESSOAL AMPARADO PELO PARÁGRAFO ÚNICO DO 
ART. 2º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 51, DE 14 DE 

FEVEREIRO DE 2006, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" (CRIA 
5.365 EMPREGOS PÚBLICOS DE AGENTE DE COMBATE ÀS 

ENDEMIAS, NO ÂMBITO DO QUADRO SUPLEMENTAR DE 
COMBATE ÀS ENDEMIAS DA FUNASA) 

Presidente: Geraldo Resende (PMDB) 

1º Vice-Presidente: Maurício Rands (PT) 

2º Vice-Presidente: Alice Portugal (PCdoB) 

3º Vice-Presidente: Ilderlei Cordeiro (PPS) 

Relator: Fátima Bezerra (PT) 

Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB  

Charles 
Lucena Arnaldo Faria de Sá

Dr. Paulo 
César Carlos Santana

Fátima 
Bezerra Colbert Martins

Geraldo 
Resende Domingos Dutra

José 
Airton 
Cirilo 

Eduardo Amorim

Maurício 
Rands Eudes Xavier

Pedro 
Chaves Geraldo Pudim

Pedro 
Wilson Osmar Terra

Roberto 
Britto Solange Almeida vaga do PHS

 
1 vaga

PSDB/DEM/PPS  

Alceni 
Guerra Andreia Zito

Ilderlei 
Cordeiro 

Efraim Filho

João 
Campos Humberto Souto

Raimundo 
Gomes 
de Matos

Mendonça Prado

Rogerio 
Lisboa Rômulo Gouveia

PSB/PDT/PCdoB/PMN  

Alice 
Portugal Manato

Ribamar 
Alves Valtenir Pereira

PV  

Dr. Talmir 1 vaga

PHS  



Uldurico 
Pinto 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 

ocupa a vaga)

Secretário(a): Fátima Moreira  

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A  

Telefones: (61) 3216-6204  

 
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 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 Paes 
Landim 

Leonardo Quintão 
Rodrigo 

Rocha 
Loures 

Lúcio Vale 4 vagas 

Mauro Benevides 
 

Nelson Meurer 
 

(Dep. do 
PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga)  

PSDB/DEM/PPS  

Alfredo Kaefer Cláudio 
Diaz 

Augusto Carvalho Silvio 
Lopes 

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

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: 3216-5631  

FAX: 3216-5605  

 
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  

Arnaldo Faria de Sá Carlos Willian

Carlos Bezerra Décio Lima

Iriny Lopes Domingos Dutra

Luiz Alberto Francisco 
Praciano

Marcelo Melo Laerte Bessa

Paulo Pimenta Luiz Carlos 
Busato

Severiano Alves vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN Neilton Mulim

Simão Sessim Paes de Lira

Vilson Covatti Pedro Wilson

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN ocupa 
a vaga) 3 vagas

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a 
vaga) 

2 vagas 

PSDB/DEM/PPS  

Alexandre Silveira Carlos Sampaio

João Campos Jorginho Maluly

José Maia Filho José Aníbal

Major Fábio 
Marina 

Maggessi vaga do 

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Marcelo Itagiba vaga do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 4 vagas

Raul Jungmann vaga do PV 

Rogerio Lisboa 

William Woo 

1 vaga 

PSB/PDT/PCdoB/PMN  

Francisco Tenorio Paulo Rubem 
Santiago

José Carlos Araújo vaga do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 
Perpétua 
Almeida

Vanessa Grazziotin 
(Dep. do 

PSDB/DEM/PPS 
ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 
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. 

Titulares Suplentes 

PT  

Maria do Rosário 
 

PSDB  

João Campos 
 

Marcelo Itagiba 
 

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 A FIM DE ACOMPANHAR AS 

INVESTIGAÇÕES ACERCA DO APAGÃO OCORRIDO NO DIA 
10/11/2009 EM VÁRIOS ESTADOS BRASILEIROS 

Coordenador: Bernardo Ariston (PMDB) 

Titulares Suplentes 

PMDB  

Alexandre Santos 
 

Bernardo Ariston 
 

Marcos Lima 
 

Nelson Bornier 
 

Wladimir Costa 
 

PT  

Fernando Ferro 
 

Fernando Marroni 
 

Jorge Boeira 
 

PSDB  

Carlos Brandão 
 

DEM  

José Carlos Aleluia 
 

Marcio Junqueira 
 

PP  

Eduardo da Fonte 
 

PDT  

Brizola Neto 
 

PSC  

Carlos Alberto 
Canuto  

PPS  

Arnaldo Jardim 
 

Secretário(a): Fernando Maia Leão  

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A  

Telefones: (61) 3216-6205  

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 
 

PSB  

Maria Helena 
 

PV  

Fernando Gabeira 
 

Secretário(a): -  

 
COMISSÃO EXTERNA, SEM ÔNUS PARA A CÂMARA DOS 
DEPUTADOS, PARA APOIAR AS AÇÕES EMPREENDIDAS 

PELO GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E 
PREFEITURAS DAS CIDADES ATINGIDAS PELOS EVENTOS, 

ASSOCIADOS À PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA 
EXTRAORDINÁRIA, QUE VÊM VITIMANDO A POPULAÇÃO 

FLUMINENSE. 

Titulares Suplentes 

PMDB  

Alexandre Santos 
 

Edson Ezequiel 
 

Leonardo Picciani 
(Licenciado)  

PT  

Chico D'angelo 
 

PSDB  

Otavio Leite 
 

DEM  

Arolde de Oliveira 
 

PR  

Dr. Adilson Soares 
 

PP  

Simão Sessim 
 

PSB  

Alexandre Cardoso 
(Licenciado)  

PDT  

Brizola Neto 
 

PSC  

Hugo Leal 
 

PPS  

Leandro Sampaio 
 

PV  

Fernando Gabeira 
 

PSOL  

Chico Alencar 
 

PHS  

Felipe Bornier 
 

Secretário(a): -  

 
COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ANALISAR IN LOCO OS 

EFEITOS DAS POLÍTICAS ANTIDROGAS INSTITUÍDAS EM 
PORTUGAL, HOLANDA E ITÁLIA. 

Coordenador: Vieira da Cunha (PDT) 

Relator: Germano Bonow (DEM) 

Titulares Suplentes 

PMDB  

Bel Mesquita 
 

Geraldo Resende 
 

Osmar Terra 
 

PT  

Paulo Teixeira 
 

DEM  

Alceni Guerra 
 



Germano Bonow 
 

PDT  

Sueli Vidigal 
 

Vieira da Cunha 
 

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 PARA ACOMPANHAR A TRAGÉDIA 

CLIMÁTICA OCORRIDA NO ESTADO DE SANTA CATARINA. 

Titulares Suplentes 

PMDB  

Celso Maldaner 
 

Edinho Bez 
 

João Matos 
 

Mauro Mariani 
 

Valdir Colatto 
 

PT  

Décio Lima 
 

Vignatti 
 

PSDB  

Gervásio Silva 
 

DEM  

Paulo Bornhausen 
 

PR  

Nelson Goetten 
 

PP  

Angela Amin 
 

João Pizzolatti 
 

Zonta 
 

PPS  

Fernando Coruja 
 

Secretário(a): .  

 
COMISSÃO EXTERNA PARA VERIFICAR, IN LOCO, A 

SITUAÇÃO DA EMBAIXADA BRASILEIRA EM HONDURAS E 
COLABORAR COM OS ESFORÇOS DA COMUNIDADE 

INTERNACIONAL PARA A RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA 
QUE ENVOLVE O ACOLHIMENTO DO PRESIDENTE MANOEL 

ZELAYA NAS DEPENDÊNCIAS DA LEGAÇÃO DO BRASIL 
NESSE PAÍS. 

Coordenador: Raul Jungmann (PPS) 

Titulares Suplentes 

PMDB  

 
Lelo Coimbra 

PT  

Maurício Rands Carlos Zarattini 

 

Janete Rocha 
Pietá 

 
Paulo Pimenta 

PSDB  



Bruno Araújo 
 

DEM  

Claudio Cajado 
 

PSC  

Marcondes 
Gadelha  

PPS  

Raul Jungmann 
 

PSOL  

Ivan Valente 
 

Secretário(a): -  

 
COMISSÃO EXTERNA PARA ACOMPANHAR OS FATOS 
RELACIONADOS ÀS INTEMPÉRIES OCORRIDAS NOS 

ESTADOS DE ALAGOAS E PERNAMBUCO, DECORRENTES 
DAS FORTES CHUVAS QUE VITIMARAM CENTENAS DE 

PESSOAS NESSES ESTADOS. 

Titulares Suplentes 

PT  

Fernando Ferro 
 

José Guimarães 
 

Zezéu Ribeiro 
 

PSDB  

Bruno Rodrigues 
 

PP  

Eduardo da Fonte 
 

PTB  

Antonio Carlos 
Chamariz  

Secretário(a): -  

 
COMISSÃO EXTERNA PARA ACOMPANHAR A SITUAÇÃO 

DA UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL. 

Coordenador: Maria do Rosário (PT) 

Titulares Suplentes 

PMDB  

Gastão Vieira 
 

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 
 

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 
 

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 
Arnaldo 
Faria de 

Sá

Cândido Vaccarezza Beto 
Mansur

Carlos Bezerra Carlos 
Abicalil

José Eduardo Cardozo 
Carlos 

Eduardo 
Cadoca

José Mentor Fátima 
Pelaes

Marcondes Gadelha vaga do 

PSB/PDT/PCdoB/PMN 
Milton 
Monti

Mauro Benevides Rubens 
Otoni

Nelson Marquezelli 
Zezéu 

Ribeiro

Paulo Maluf 3 vagas

Reginaldo Lopes 

Regis de Oliveira 

Sandro Mabel 

PSDB/DEM/PPS  

Arnaldo Jardim Fernando 
Chucre

Bruno Araújo Raul 



Jungmann

Bruno Rodrigues 4 vagas

José Carlos Aleluia 

Ricardo Tripoli 

Roberto Magalhães 

PSB/PDT/PCdoB/PMN  

Flávio Dino 3 vagas

Miro Teixeira 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 
ocupa a vaga) 

PV  

Marcelo Ortiz 1 vaga

Secretário(a): Luiz Claudio Alves dos Santos  

Local: Anexo II, Ala A, sala 153  

Telefones: 3215-8652/8  

FAX: 3215-8657  

 
GRUPO TEMÁTICO PARA DISCUSSÃO DA REFORMA 

POLÍTICA 

Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB  

Gerson Peres 

Hugo Leal 

Ibsen Pinheiro 

Lincoln Portela 

Luiz Carlos Busato 

Silvio Costa vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN 

Vinicius Carvalho 

2 vagas 

PSDB/DEM/PPS  

Fernando Coruja 

Ronaldo Caiado 

1 vaga 

PSB/PDT/PCdoB/PMN  

Flávio Dino 

Luiza Erundina 

Rodrigo Rollemberg 

Vieira da Cunha 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 
ocupa a vaga) 

PV  

1 vaga 

PSOL  

Chico Alencar 

PHS  

1 vaga 

PRB  

Léo Vivas 

Secretário(a): .  

 
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

Arnaldo Faria de Sá 

Vinicius Carvalho 

(Dep. do PSDB/DEM/PPS 
ocupa a vaga) 



2 vagas 
 

PSDB/DEM/PPS  

João Campos 
 

Marcelo Itagiba vaga do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB  

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 
 

PTB  

Silvio Costa 
 

PSC  

Hugo Leal 
 

Secretário(a): .  

 
GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A EXAMINAR O 

PARECER PROFERIDO PELA COMISSÃO ESPECIAL AO 
PROJETO DE LEI Nº 203, DE 1991, QUE DISPÕE SOBRE O 

ACONDICIONAMENTO, A COLETA, O TRATAMENTO, O 
TRANSPORTE E A DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE 

SERVIÇOS DE SAÚDE, COM VISTAS A VIABILIZAR, JUNTO À 
CASA, A DELIBERAÇÃO SOBRE A MATÉRIA. 

Coordenador: Arnaldo Jardim (PPS) 

Titulares Suplentes 

PMDB  

Lelo Coimbra 
 

Marcelo Almeida 
 

Paulo Henrique 
Lustosa  

PT  

Fernando Ferro 
 

Paulo Teixeira 
 

PSDB  

Paulo Abi-ackel 
 

DEM  

Jorge Khoury 
 

PR  

Maurício Quintella 
Lessa  

PP  

Dr. Nechar 
 

José Otávio 
Germano  

PSB  

Luiza Erundina 
 



PTB  

Armando Monteiro 
 

PPS  

Arnaldo Jardim 
 

Secretário(a): Leila Machado  

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A  

Telefones: 3216-6212  

FAX: 3216-6225  
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